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		In dit nummer
>> 		Workshop Herziening UAV
>> 		UNETO-VNI congres

Wegens succes herhaald:

Workshop ‘Herziening UAV’ op 13 september 2012
De UAV 2012 zijn op 30 januari 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. Maar wat
zijn nu de verschillen met de UAV 1989? En wat zijn de gevolgen hiervan voor
de installateur? In de workshop ‘Herziening UAV’ worden deze en andere vragen
beantwoord en wordt de herziening in detail toegelicht.

Zoetermeer op donderdag 13 september van 9.30 - 12.00 uur met aansluitend een lunch tot 12.45 uur.

Kosten en aanmelden
Tijdens de workshop ontvangt u de
integrale teksteditie van de UAV 2012,
inclusief tekst van de beschikking van
19 januari 2012, de bijlagen en een
alfabetisch register.
De workshop is gericht op projectleiders, calculators en afdelingshoofden.

Wie zich voor deze workshop aanmeldt, dient wel te beschikken over de
basiskennis van UAV 1989 of UAVTI.

Waar en wanneer?
De workshop wordt gehouden bij
UNETO-VNI aan de Bredewater 20 te

Vooraankondiging UNETO-VNI Congres op 10-11 oktober 2012

Integraal Installeren met BIM
Speciaal voor installateurs organiseert
UNETO-VNI samen met OTIB een tweedaags congres over het Bouw Informatie Model (BIM) op 10 en 11 oktober in
Hotel Postilion te Bunnik. Dagvoorzitter is Aart van Gelder.

gen, Standaard voor objectenbibliotheek in de installatiemarkt, Ambitie
en positie Rijksgebouwendienst en
Rijkswaterstaat, BIM Juridisch, etc.

10 oktober: Integraal Installeren
BIM voor gevorderden

Van 12.00 tot 18.00 uur incl. lunch
en afsluitende borrel.
Onderwerpen: o.a. Marktontwikkelingen, Integraal Installeren en
OTIB, Wat is BIM? Hoe start je als

Van 10.00 tot 17.30 uur incl. lunch
en afsluitende borrel.
Onderwerpen: o.a. Marktontwikkelin-

11 oktober: Integraal Installeren
met BIM voor beginners

€ 99,- p.p. excl. BTW. Prijzen zijn
inclusief lunch en een exemplaar UAV
2012 (ter waarde van € 19,95).
Inschrijven kan via het Cursusloket of
door contact op te nemen met SMI,
tel.: 079 323 77 62,
e-mail: info@smiweb.nl.

bedrijf met BIM? Opdrachtgevers
vinden BIM belangrijk, Samenwerking
als succesfactor, Ervaringen met
implementatie BIM, Waarom hebben
kleine bedrijven als onderaannemers
kennis van BIM nodig?

Aanmelden
• Klik op www.uneto-vni.nl
om u digitaal aan te melden.
• Per fax: 079 - 325 06 65
• Per email naar:
m.mulder@uneto-vni.nl.
Toegang is gratis UNETO-VNI leden.
Kosten voor niet-leden: € 145 per
persoon per dag.
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