Workshop 'Basis UAV 2012' en ‘Introductie UAV-GC 2005’
De workshops 'Basis UAV 2012' en ‘Introductie UAV-GC 2005’ zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is in
de voorbereiding of uitvoering van UAV of UAV-GC projecten zoals projectleiders, calculatoren,
projectmanagers, alsmede de eindverantwoordelijken binnen uw bedrijf en is alleen bestemd voor leden van
UNETO-VNI.
In de workshop wordt ingegaan op diverse onderwerpen relevant voor de offertefase,
werkvoorbereidingsfase en uitvoeringsfase. Naast een introductie en toelichting over de systematiek van de
UAV of de UAV-GC wordt er aandacht besteedt aan onderwerpen die van invloed zijn op het realiseren van
een geslaagd (winstgevend) project. Van belang is dat bijvoorbeeld calculatoren of werkvoorbereiders
anticiperen op deze onderwerpen, zodat de juiste kosten worden berekend en het project voortvarend van
start gaat en soepel wordt uitgevoerd.

In de workshop ‘Basis UAV 2012’ komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Contract en algemene voorwaarden;
- Verantwoordelijkheden van diverse partijen;
- Waarschuwingsplicht;
- Termijnverlenging;
- Meer- en minderwerk;
- Oplevering;
- Aansprakelijkheid.

Daarnaast bieden wij de workshop ‘Introductie UAV-GC 2005’ aan, onderwerpen die tijdens deze workshop
worden behandeld zijn:
- Kenmerken UAV-GC 2005
- Plichten opdrachtgever
- Plichten opdrachtnemer
- Kwaliteitsborging
- Wijzigingen
- Aansprakelijkheid

De workshops ‘Basis UAV 2012’ en ‘Introductie UAV-GC 2005’ kunnen afzonderlijk of in combinatie.
Bovenstaande onderwerpen kunnen verder worden afgestemd op specifieke vragen en wensen die binnen
uw bedrijf. Vooraf kunnen praktijkgevallen worden aangeleverd, om zodoende een actieve betrokkenheid
van deelnemers te waarborgen.
Voor overleg over de inhoud kunt u contact opnemen met Marissa Willemse: m.willemse@smiweb.nl,
tel. 079-3250712.
Duur
1 dagdeel (3-4 uur)
Deelnemers
Aantal: 8-15 personen
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In-company
Deze training kan bij u in het bedrijf of in de omgeving daarvan verzorgd worden (kosten locatie,
voorzieningen en verzorging van de deelnemers zijn voor uw rekening).
Kosten
Individuele deelnemers bij open inschrijving (workshop ‘Basis UAV 2012’ op 7 november 2016 of
workshop ‘Introductie UAV-GC 2005’ op 29 november 2016) in Zoetermeer: € 125,00 per persoon
(excl. BTW, inclusief lunch).
In-company training: € 595,00 (excl. BTW en reiskosten van de workshopleider à € 0,80 per km).
Aanmelden
Voor aanmelden of reserveringen, stuur een e-mail aan: Marieke Mulder mmulder@smiweb.nl,
tel. 079-3250626.
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