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Plaats:  ANPI, Belliardstraat 15, B-1000 Brussel 

Taal:  de spreker spreekt in zijn moedertaal - de logistieke steun is tweetalig   

Tijdschema: van 8u tot 9u45 (het ontbijt wordt aangeboden vanaf 7u30) 

Prijs:  1350€ excl. BTW voor 10 ontbijten; 180€ excl. BTW per ontbijt 
 *Vervanging: een verhinderde BOSEC expert kan zich laten vervangen door een plaatsvervanger wiens naam in 

dit formulier wordt gemeld. 
 

Inlichtingen: Anne-Marie Seré, op tel 010/47 52 11 - fax: 010/ 47 52 70- E-mail: ase@anpi.be/info@anpi.be 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INSCHRIJVING  

Naam  : ……………………………………   Voornaam  : …………………………………………… 

Functie : ……………………………………   Afdeling  : …………………………………………… 

Bedrijf : ……………………………………   BTW   : …………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon/Fax : ……………………………………   E-mail  : …………………………………………… 

 

 wenst deel te nemen aan de 10 BOSEC-ontbijtsessies in het academiejaar 2018 voor een bedrag van 1350€ excl. 
BTW. Indien ik verhinderd ben kan een van de volgende personen  mij vervangen: 

 
…………………………………………………          ……………………………………………………………    …………………………………………………… 

  

 wenst deel te nemen aan de ontbijtsessie(s) BOSEC (de gewenste sessies aanvinken): 

 Zitting van 17/01/2018: De nieuwe wet private veiligheid – Hoe beïnvloedt deze je beroep? 

 Zitting van 21/02/2018: De BOSEC-reglementen – Nieuwigheden en bevindingen die het vaakst worden 

aangetroffen tijdens audits. 

 Zitting van 14/03/2018: Oplevering en installaties & functionele proeven – Loop niet in de val, u kan 

verantwoordelijk worden gesteld. 

 Zitting van 18/04/2018: Het voordeel voor BOSEC gecertificeerde bedrijven in het kader van openbare 

aanbestedingen. 

 Zitting van 16/05/2018: Renovatie en uitbreiding van gebouwen – Het merk BOSEC als garantie voor 
gelijkvormigheid. 

 Zitting van 13/06/2018: Registratie, goedkeuring en certificering van producten. Hoe de prestaties van 

uw naverkoopdienst verbeteren? 

 Zitting van 19/09/2018: Normalisatie in het domein van de detectie – Huidige staat van de 

gebruikelijke regels (EN, CEA, NFPA, FM) en programma van de volgende publicaties. 

 Zitting van 17/10/2018: Normalisatie in het domein van de sprinkler – Huidige staat van de 

gebruikelijke regels (EN, CEA, NFPA, FM) en programma van de volgende publicaties. 

 Zitting van 14/11/2018: Normalisatie in het domein van rook- en warmte-evacuatie – Huidige staat van 
de gebruikelijke regels (EN, CEA, NFPA, FM) en programma van de volgende publicaties. 

 Zitting van 12/12/2018: Evolutie op het gebied van draadloze detectiesystemen. 

  

hetzij……………….ontbijt(en) x 180€ excl. BTW = ………………………€ excl. BTW 

 

Datum: ………/……/……….  Handtekening ……………………………………… 

ONTBIJTSESSIES 

BOSEC-EXPERTEN 
2018 
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