
 

 
 

Uitnodiging Top Plus Training 2018 
       

“toekomst en klimaatbestendig gemaalontwerp” 
 
Highlights van de training 
 
- Dieper ingaan op de verschil in werking van rioolpompen (Kanaal, Schroef/N-waaier en   
   Vortexwaaiers). 
- Leidingsnelheden, zowel in als buiten het gemaal. 
- NPSH en cavitatie van pompen. Waarom een pomp selecteren op optimaal werkpunt 
- Mogelijke veranderingen in de toekomst wegens; 

o langdurige droogte en extreme regenval 
o hernieuwd inzicht 
o veranderend beleid 

- Aandachtspunten voor ontwerp, de theorie en de praktijk 
-Technische oplossingen en ontwikkelingen op de markt 
- Aandachtspunten bij het toepassen hiervan  
- Aangepaste BRL K14020; wat zijn de belangrijkste wijzigingen, aanvullingen     
- Gebruikersvragen, deze graag vooraf inzenden. 
 
Doel van de training 
Na afloop van de training beschikt de deelnemer over een bredere kennis over de werking van 
rioolgemalen, waarbij toekomstgericht denken centraal staat. 
 
Doelgroep van de training 
Voor beheerders en beleidsmedewerkers die meer willen weten over rioolpompen en gemalen.  
 
Datum en duur training: 
Donderdag 5 april of dinsdag 8 mei van 10:00 – ca. 16:00 uur.  
Trainingsduur is 1 dag 
Ontvangst 9:30 uur, met koffie, 
 
Kosten 
€ 325,00 (exclusief BTW) per persoon (inclusief lunch en trainingsmateriaal). 
 
Plaats 
Kennis van Pompen B.V. 
Ondernemingsweg 32 
2404 HN Alphen aan den Rijn 
0172-243627 
 
Interesse 
Dan kunt u zich aanmelden met bijgaand aanmeldingsformulier; mailen naar 
greetje@kennisvanpompen.nl  

mailto:greetje@kennisvanpompen.nl


 

 
 

Aanmeldingsformulier top plus 2018 
 
Datum training:  do 5 april / di 8 mei  (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Gemeente:    
 
Contactpersoon:  

 
Afdeling: 
 
Naam deelnemer en voorletters:  
 
Geboortedatum en geboorteplaats: 
 
E-mailadres deelnemer: 
 
Dieetwensen: 
(bijv. voedselallergie, vegetariër) 
 
 
Gebruikersvragen: 
 
 
 
 
Uw ingevulde aanmeldingsformulier kunt u mailen naar: 
greetje@kennisvanpompen.nl 
 
 
*De kosten van € 325,00 excl. BTW  p.p. worden bij aanmelding  
   gefactureerd. 
 
*Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen. 
 
*Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. 
 
*Zodra wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen,  
  sturen wij u een ontvangstbevestiging toe. 
 
 
Datum:    Handtekening: 
  

Annuleringsbeleid 
Kennis van Pompen behoudt zich het 
recht voor de training bij een 
ontoereikend deelnemersaantal te 
annuleren en is daarbij niet 
aansprakelijk voor eventuele kosten 
gemaakt door de deelnemer. 
 
Bij afzegging door de deelnemer 5 
dagen of minder voor de 
trainingsdatum worden de totale 
kosten t.w.v. € 325,00 in rekening 
gebracht. 



 

 
 

Uitnodiging training toezichthouden 2018 
       
Specifieke training toezichthouden op rioolpompen en gemalen 
 
Highlights van de training 
 
- Achtergrond van opzet training 
- Algemene beschrijving van een toezichthouder 
- De positie van een toezichthouder 
- De toezichthouder als persoon 
- Veilige sfeer 
- De materie waar toezicht op wordt gehouden 
- Elektrisch schakelen, werking diverse schakelingen en lezen van schema’s. 
- Gebruikersvragen, deze graag vooraf inzenden. 
 
Doel van de training 
Na afloop van de training beschikt de deelnemer over een bredere kennis over zijn of haar rol als 
toezichthouder. 
 
Doelgroep van de training 
Voor toezichthouders, beheerders en beleidsmedewerkers die meer willen weten over  toezicht 
houden op rioolpompen en gemalen.  
 
Datum en duur training: 
Donderdag 19 april of dinsdag 15 mei van 10:00 – ca. 16:00 uur 
Trainingsduur is 1 dag 
Ontvangst:   9:30 uur  
Start training: 10:00 uur 
 
Kosten 
€ 325,00 (exclusief BTW) per persoon (inclusief lunch en cursusmateriaal). 
 
Locatie 
Kennis van Pompen B.V. 
Ondernemingsweg 32 
2404 HN Alphen aan den Rijn 
 
Interesse 
Stuur een e-mail naar greetje@kennisvanpompen.nl voor een aanmeldingsformulier. 
Bellen kan ook: 0172-243627  



 

 
 

Aanmeldingsformulier toezicht houden 2018 
 
Datum training:  do 19 april /  di 15 mei           (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Gemeente:    
 
Contactpersoon:  

 
Afdeling: 
 
Naam deelnemer en voorletters:  
 
Geboortedatum en geboorteplaats: 
 
E-mailadres deelnemer: 
 
Dieetwensen: 
(bijv. voedselallergie, vegetariër) 
 
 
Gebruikersvragen: 
 
 
 
 
Uw ingevulde aanmeldingsformulier kunt u mailen naar: 
greetje@kennisvanpompen.nl 
 
 
*De kosten van € 325,00 excl. BTW p.p. worden bij aanmelding  
   gefactureerd. 
 
*Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen. 
 
*Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. 
 
*Zodra wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen,  
  sturen wij u een ontvangstbevestiging toe. 
 
 
Datum:    Handtekening: 
 
 

Annuleringsbeleid 
Kennis van Pompen behoudt zich het 
recht voor de training bij een 
ontoereikend deelnemersaantal te 
annuleren en is daarbij niet 
aansprakelijk voor eventuele kosten 
gemaakt door de deelnemer. 
 
Bij afzegging door de deelnemer 5 
dagen of minder voor de 
trainingsdatum worden de totale 
kosten t.w.v. € 325,00 in rekening 
gebracht. 


