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HALVE STUDIEDAG 
"BESCHERM UW KOSTBARE KUNSTWERKEN EN VOORWERPEN 

TEGEN BRAND EN DIEFSTAL" 

 21 MEI 2019 – LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

INLEIDING 

Musea, expositiezalen, kunstgalerij, historische gebouwen 

en particuliere verzamelaars zijn op een verschillende 

manier de hoeders van ons cultureel en historisch erfgoed. 

Deze schatten zijn bijzonder kwetsbaar zowel voor brand als 

diefstal. Vaak gaat het om unieke, zeldzame of waardevolle 

stukken.  

Op gebied van veiligheid vereist dit een compleet andere 

aanpak dan de bescherming van appartementsgebouwen 

kantoorgebouwen of bedrijven. Ongeacht of ze nu van 

institutionele of openbare aard of van particulieren zijn, 

samen delen zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid: 

koste wat kost de objecten en collecties die aan hen zijn 

toevertrouwd of die zij hebben verworven beschermen en zo 

goed mogelijk conserveren. 

Als hoofdrolspeler op gebied van brand -en diefstalpreventie 

heeft ANPI de aandacht willen leggen op deze 2 aspecten 

van veiligheid door op onze halve studiedag de belangrijkste 

technische middelen ter bescherming van kunstwerken 

zeldzame en waardevolle voorwerpen ter sprake te brengen.  

 

BENT U BETROKKEN? 

Als eigenaar, bewaarder of beheerder van collecties, musea, 

expositiezaal, kunst of antiekgalerij, historische gebouwen 

of privé collecties, alle belanghebbende van ons cultureel en 

historisch erfgoed, maar ook preventieadviseurs, 

veiligheidsadviseurs, installateurs van veiligheidsmateriaal, 

veiligheidsbedrijven, verzekeraars, preventieadviseurs van 

politiezones of hulpverleningszones, deze halve studiedag 

zal u helpen de verschillende mogelijke oplossingen te 

overwegen.  

 

PRIJS: €150 EXCL. BTW 

Inbegrepen: 

 de informatiesessie  

  FSA magazine met de DTD 165 ter waarde van 56,22€ 

 de uiteenzettingen 

 de lunch sandwiches. 

 

« Kortingen zie inschrijvingsformulier » 

 

PLAATS 

Musée L - Musée universitaire de Louvain 

Place des Sciences, 3 bte L6.07.01  

B-1348 Louvain-la-Neuve 

Info : Delphine Rasseneur   Tel. 010/ 47 52 30   Email: imc@anpi.be 

PROGRAMMA 

 09u00 Onthaal 

 09u30 Inleiding 

 09u40 Risicobeheer van de verzekeraar 

 10u00 De brandbeveiliging - Blusmiddelen 

 aangepast aan kostbaarheden 

 10u30 Brandbeveiliging - waar gebeurt 

  10u50 Pauze 

11u10 Beveiliging van lokalen -   

 Mechanische en elektronische 

 bescherming 

11u50 Diefstalbescherming objecten -

 Mechanische en elektronische 

 bescherming 

12u20 Vragen & antwoorden  

12u40  Lunch 

Simultane vertaling: Nederlands, Frans  

PARKING 

De parking van het museum L bevindt zich Voie 

Minckelers, na afloop krijgt u een ticket voor de 

uitgang.  

ROUTEBESCHRIJVVING – E411 Uitrit 8a  

Louvain-la-Neuve 
 

Vanaf de N4, volg de N25 naar Ottignies-Louvain-la-

Neuve, richting Bd Baudouin 1er. 

Aan het 2de rond punt, neem de derde uitrit richting 

Boulevard. Neem rechts richting Porte Lemaitre en 

volg tot aan de voie Minckelers die zich links bevind 

of volg parking P18 « Parking Musée L ». 

Borden tonen de Museum-L op de boulevard. 

Andere parking mogelijkheden kunnen per email 

worden toegestuurd. 
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Bevestiging van uw deelname: 

via e-mail: imc@anpi.be 

 via Website :  https://www.anpi.be/nl/gebeurtenissen 

 

Naam:   

Voornaam:  ....................................................  

Functie:  ........................................................  

Bedrijf:  .........................................................  

Adres:  ...........................................................  

Postcode:  .........  Gemeente:  ...........................  

BTW: BE  - -  

Telefoon:  .......................................................  

Fax:  ..............................................................  

GSM:  ............................................................  

E-mail:  ..........................................................  

Schrijf mij in voor de halve studiedag van 21 mei 2019 en 

verplicht zich tot het betalen van de inschrijving. Een 

factuur wordt u toegezonden. Een bevestiging van uw 

inschrijving wordt u per e-mail opgestuurd. 

Geniet van een automatische korting en niet 

 cumuleerbaar van: 

 15% als “Expert abonnee” of “formule +” 

Geniet van een korting (voer de code vermeld in de 

 mail in of vraag uw korting via imc@anpi.be): 

Als 

 Lid van een sectorale federatie die is  

aangesloten bij ANPI vzw 

  Lid van een hulpverlenings-of politiezone  

 Student of lid van een academische  

 Instelling 

Datum:  .........................................................  

Handtekening:  ...............................................  

Voorwaarden voor annulering die aanleiding kunnen geven tot 

terugbetaling: de annulatie moet worden betekend per email naar 

(imc@anpi.be) uiterlijk op donderdag 16 mei 2019. 

  

In het kader van de RGPD, kunt u de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming inkijken op onze website www.ANPI.be.  

Indien u niet op de hoogte wenst te zijn van onze activiteiten, 

stuur dan «Unsubscribe» naar IMC @anpi.be. 

  

  

  

  

 

OVER ANPI VZW 

ANPI is een vereniging zonder winst ontstaan 

uit de verzekerings-en industriesector met als 

doelstelling brand- en diefstal preventie Haar 

missie is het promoten van goede bestaande 

preventiepraktijken en het vaststellen van 

gedragsregels in afwezigheid van officiële 

teksten. ANPI zet zich in om de 

betrouwbaarheid van producten, installaties 

en aanverwante diensten via inspecties, 

laboratoriumproeven en certificatie te 

garanderen.  

ANPI keurt de conformiteit goed van  

organisatorische procedures en preventie-

installaties in overeenstemming met de wet en 

de kwaliteitseisen van de verzekeraars. ANPI 

biedt haar diensten niet alleen aan in het 

kader van de wettelijke CE-markering, maar 

ook voor vrijwillige kwaliteitsmerken zoals 

BOSEC, INCERT, BENOR, I3 en S3. 

Haar laboratoria voor proeven inzake 

elektromagnetische compatibiliteit (EMC), 

elektrische veiligheid, beschermingsgraad 

(IP), invloed van klimaat, en corrosie zijn de 

ideale aanvulling op de inrichtingen bestemd 

voor de preventie van brand en 

binnendringing.  

ANPI is geaccrediteerd door BELAC en is een  

erkende instantie bij de Europese Commissie 

voor het nazicht van de eisen vervat in de 

richtlijnen over elektromagnetische 

compatibiliteit, elektrische veiligheid en 

bouwmaterialen 

  

  

 

Info: Delphine Rasseneur   Tel. 010/ 47 52 30   Email: imc@anpi.be 

https://www.anpi.be/nl/gebeurtenissen
mailto:imc@anpi.be

