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>> 		Workshop Herziening UAV

Workshop ‘Herziening UAV’ op 12 april 2012
De UAV 2012 - Uniforme Administratieve Voorwaarden
voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 - zijn op 30 januari 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. Daarmee is de herziening van de UAV
een feit. 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.
In principe wordt er één workshop georganiseerd op
donderdag 12 april 2012 van 9.30 - 12.00 uur. Indien er
zich meer dan 25 deelnemers aanmelden, dan wordt op
12 april een tweede workshop
georganiseerd in de middag van
13.00 tot 15.30 uur.
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.

Voor wie?
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?
De workshop wordt gehouden in het gebouw UNETO-VNI
aan de Bredewater 20 te Zoetermeer.

Wanneer?
Donderdag 12 april 2012 van 9.30-12.00 uur
met aansluitend een lunch.
Bij meer dan 25 aanmeldingen: donderdag
12 april 2012 van 13.00 tot 15.30 uur.
Ontvangst met lunch vanaf 12.30 uur.

Kosten?
€ 99,- p.p. excl. BTW. Prijzen zijn inclusief lunch en een
exemplaar UAV 2012 (ter waarde van € 19,95).

Aanmelden en bevestiging
Inschrijven kan via het Cursusloket of door contact
op te nemen met SMI. T 079 323 77 62, e-mail
info@smiweb.nl.
U ontvangt ca. twee weken vooraf een bevestiging
van uw aanmelding. Op de bevestiging staat
vermeld of u bent ingedeeld voor de ochtend- of
middagworkshop.
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