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STUDIEVOORMIDDAG-WEBINAR 

Residentiële sprinklers  

09/10/2020  

Inleiding 

Terwijl sprinklers levens redden, een brand helpen 

beheersen en het lijden en de schade in onze bedrijven 
beperken, verliezen elk jaar veel mensen het leven als 
hun woning in brand vliegt.  

Het idee om onze woningen uit te rusten met hiervoor 

speciaal ontworpen sprinklers is niet nieuw. De 
technologie bestaat al sinds de jaren zeventig. Ze blijft 
bijna onbekend in België, maar raakt steeds meer 

ingeburgerd in de Angelsaksische en Scandinavische 
landen en, meer recentelijk, in Nederland.  

Met het oog op de harmonisatie is onlangs een eerste 

Europese norm gepubliceerd waarin de maatregelen 
voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud zijn 
vastgelegd. Dit is een kans voor ANPI om dit 
automatisch blussysteem aan te pakken dat vele 

levens kan redden en vele eigendommen zal helpen 
beschermen. 

 

Bent u betrokken? 

Dit webinar is met name bedoeld voor architecten, 

beheerders van accommodaties (woonzorgcentra en 

rust- en verzorgingstehuizen, hotels, …), eigenaren en 

beheerders van appartementencomplexen, 

beheerders van gebouwen, kortweg iedereen die zich 

bezighoudt met brandveiligheid in woonplaatsen zoals 

technische beheerders, preventieadviseurs, 

verzekeraars, makelaars, brandpreventieadviseurs 

van hulpverleningszones, brandweerdiensten, 

installateurs van beveiligingsinstallaties, 

administraties, …   

 

Prijs:  

€120 excl. BTW (geen Expert-abonnee) 

€ 60  excl. BTW (Expert-abonnee) 

 

Inbegrepen: 

 

 de online sessie 

 het FSA Magazine in elektronische versie met 

het DTD 170 "Residentiële sprinklers" van ANPI 

ter waarde van €59 excl. BTW 

 de presentaties in PDF 

 

 

Mogelijke kortingen: zie inschrijvingsformulier op 

de keerzijde. 

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

Programma 

• 08h45 Onthaal 

• 09h00 Inleiding 

• 09h15 Producten en systemen   

• 10h00 Pauze 

• 10h15 Normen en reglementering - DTD 

170 ANPI  

• 11h00 Standpunt van de brandweer  

• 11h30 Vooruitzichten  

• 12h00 Vraag & Antwoord met de 

sprekers 

 

Deelname 

Om actief deel te nemen aan het webinar is het 
aan te raden om een PC te hebben met 

voldoende internetverbinding en voor uw comfort 
een headset. U krijgt instructies over hoe u kunt 
deelnemen: toegang tot TEAMS en deelname aan 

het ANPI webinar. 
 
U ontvangt ook een uitnodiging voor een TEST-
sessie over TEAMS, als u voor de D-dag (een 

week vòòr het webinar - optioneel) een test wilt 

doen. 



 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Residentiële sprinklers  

09/10/2020  

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

Bevestiging van uw deelname: 

• via email: imc@anpi.be 

• online, via onze site: https://www.anpi.be/nl/evenementen 

Om online te bestellen, vraag uw kortingscode aan via imc@anpi.be. 

 

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

Functie: …………………………………………………………………………… Bedrijf: ………………………………………………………………………… 
 

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

Telefoon: ………………………………………………………………………… GSM: …………………………………………………………………………… 
 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Facturatieadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Facturatie e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

BTW-nummer: BE…………………………………………………………………………… 
 

schrijft zich in voor de studievoormiddag van 09/10/2020 en verbindt zich ertoe de registratiekosten vooraf te betalen. 
 

ANPI vzw 
Granbonpré 1    IBAN: BE11 0014 9325 1948 
Parc scientifique Fleming  Mededeling: Studiedagvoormiddag 09/10/2020 + Naam en voornaam 

1348 Louvain-la-Neuve   Bedrag : € 145,20 met BTW 
België 
 

Een bevestiging van de inschrijving en de factuur worden u per e-mail toegestuurd na ontvangst van uw betaling. 
 

Heeft een korting (niet cumuleerbaar) van: 
  50% als « Expert »-abonnee (€72,60 met BTW) 

  50% als lid van een hulpverleningszone of politiezone (€72,60 met BTW) 
  30% als lid van BFSN (€101,64 met BTW) 

  10% als lid van ANPI vzw (€130,68 met BTW) 
 10% als student (€130,68 met BTW) 

 

 

Datum: ……………………………………………………………………………… Handtekening: ……………………………………………………………… 
 

Annuleringsvoorwaarden: De annulatie dient ons ten laatste 4 werkdagen voor het evenement per e-mail (imc@anpi.be) te worden 

meegedeeld om terugbetaald te worden. Na deze periode behoudt ANPI zich het recht voor om 50 euro aan administratie- en cateringkosten 

in rekening te brengen, behalve op vertoon van een medisch attest (uiterlijk op de dag van het evenement verstuurd naar imc@anpi.be). 

 

In het kader van de AVG (of GDPR) kunt u ons databeheerbeleid bekijken op www.anpi.be. Als u niet op de hoogte wilt blijven van onze 

activiteiten, kunt u zich afmelden (stuur « Unsubscribe » naar imc@anpi.be). 

 

 

OVER ANPI VZW 
 

ANPI vzw is ontstaan uit de verzekerings- en 

industriesector, en heeft tot doel brand en diefstal te 

voorkomen. Het is een vereniging zonder winstoogmerk 

waarvan de missie erin bestaat de bestaande goede 

preventiepraktijken te bevorderen en gedragsregels vast 

te leggen bij gebrek aan officiële teksten. ANPI zet zich in 

om de betrouwbaarheid van producten, installaties en 

aanverwante diensten via inspecties, laboratorium-

proeven en certificatie te garanderen. 
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