
 

 
 

Uitnodiging Top Plus Training 2017 
       

“bestaat het ideaal gemaal” 
 
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 
- Bestaat het “ideaal” gemaal?? en hoe moet het er dan uitzien. 
- Aandachtspunten voor opleveringen, waar kijken we naar of beoordelen we een nieuw    
   geleverde installatie op. 
- Aandachtspunten voor EMC afscherming bij gebruik FO’s. 
- Welke nieuwe ontwikkelingen zien we het afgelopen jaar, ( pompen, besturingen, sensoren).  
- 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. 
 
Doelgroep van de training 
Voor beheerders en beleidsmedewerkers die meer willen weten over rioolpompen en gemalen.  
 
Datum en duur training: 
Woensdag 17 mei of dinsdag 23 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  
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Aanmeldingsformulier 2017 

 
Datum training:  17 mei / 23 mei *   *doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Gemeente:    
 
Contactpersoon:  

 
Afdeling: 
 
Referentie op factuur: 
 
Naam deelnemer: 
 
Voorletters:  
 
Geboortedatum: 
 
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. 


