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Van:                                Lydia Slappendel
Verzonden:                     vrijdag 27 januari 2012 10:15
Aan:                                Linda de Haan
Onderwerp:                    FW: Reminder expert meeting FSE in high-rise buildings
 
 
Van: SBR [mailto:L.Slappendel@sbr.nl] 
Verzonden: donderdag 26 januari 2012 11:34
Aan: Lydia Slappendel
Onderwerp: Reminder expert meeting FSE in high-rise buildings
 

Heeft u  problemen met  het lezen van deze nieuwsbrief?  Klik dan hier .

internationale expert
meeting fse in high-

rise buildings
Expertise op het gebied van Fire Safety Engineering is van levensbelang, zeker in
specifieke situaties, zoals bij hoogbouw. Daarom nodigt SBR u graag uit om (uw) kennis
te delen tijdens een internationale expert meeting over dit thema.

Vier internationale brandveiligheidsexperts vertellen u alles over de FSE ontwerpen van
een aantal beeldbepalende hoge gebouwen in Europa:

Jaap Wijnia over de New Orleans in Rotterdam;
Jochen Zehfuß over het Jumeirah Frankfurt Hotel in Frankfurt;
Simon Lay over de Beetham Tower in Manchester;
Jan Nählinder over de Turning Torso in Malmö.

Daarna vertelt Ruud van Herpen, lector FSE bij Hogeschool Saxion in Deventer, over de
op handen zijnde publicatie 'Praktijkrichtlijn Brandveiligheid in hoge gebouwen'. Erik
Almgren van Beng T Dahlgren uit Zweden is dagvoorzitter.

Van voorschrijven naar risico-analyse
De voorbeelden tijdens deze dag laten zien hoe we in Nederland kunnen overstappen
van voorschrijven van regels naar risico-analyse. Mis deze unieke kans niet en schrijf u
vandaag nog in.

SBR, prettig kennis te maken
  

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum 8 maart 2012

Tijd 08:45 - 18:00 uur

Locatie
Rhône Congres & Party Centrum,
Amsterdam

Prijs € 225,00

Meer informatie en aanmelden
  

Als relatie van SBR ontvangt u  al  enige tijd onze e-mailingen.

Bent u  hierin  niet meer geïnteresseerd, dan kunt  u  onderaan

de afmeldmogelijkheid gebruiken.

SBR_nieuws SBR BouwBeter SBR Herbestemming Stuur deze mail door

Afmelden: Meld mij af
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