Lastechnische Discussiegroep Rotterdam
Ook te vinden op: www.lasgroepldr.nl
LinkedIn: LasgroepLDR
http://lasgroepldr.wordpress.com
Twitter: @lasgroepldr

Uw naam:

Hellevoetsluis, 31 mei 2017

Geachte heer / mevrouw,

Het is het bestuur van de LDR, een genoegen u uit te nodigen voor de

Jaarlijkse

BB Q

(Nieuwe Style)

Die plaats zal vinden bij “Hotel ARA”,
Veerweg 10, 3336 LM te Zwijndrecht

Dinsdag 13 juni 2017, inloop 18:00 – 18:30 uur
Dit beloofd weer een gezellige avond te worden, met veel netwerken onder het genot
van een lekker hapje en een drankje.
Tussendoor zal er een lezing worden gegeven door Michel Bezemer (Eddyfi), met als
onderwerp:

“Pulsed Eddy Current (PEC)”
Pulsed Eddy Current is een geavenseerde inspectie techniek voor het detecteren van corrosie
in ferromagnetisch materiaal verborgen onder een laag van isolatie, beton en andere vormen
van coating.
Pulsend Eddy Current kan worden toegepast aan:
Leidingen, vaten met of zonder isolatie van Aluminium, RVS, gegalvaniseerd staal,
Scabs & Bilsters en fireproofing.
Pulsed Eddy Current kan tevens metingen uitvoeren door beton, polymer zoating,
maritieme aangroei, kippengaas ect.

Via het formulier op de website (www.lasgroepldr.nl) kunt u zich voor 9 juni 2017
inschrijven.
De Barbecue is inclusief drank. Uw inschrijving is definitief als u €5,00 p.p. hebt
overgemaakt op rekeningnummer NL50INGB0004723020 o.v.v. BBQ 2017 en uw
naam. T.n.v. Lastechnische Discussiegroep

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de LDR
Jeroen Bodt

LET OP!!
In de plaats van door het bestuur af te geven verklaring dat de lezing, excursie
etc. is bijgewoond (voor verlenging van diverse certificaten) zal een stempel op
de aan u
gestuurde uitnodiging worden gezet dat door het bestuur zal worden ondertekend
als bewijs van presentie.
Dus de uitnodiging meenemen!!!
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