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  INLEIDING 
 

De initiële keuze voor een brandbeschermingssysteem 

met blusschuim is een indicator van een aanzienlijk risico, 

of het nu gaat om de bescherming van personeel, van 

goederen, van de continuïteit van de productie of van het 

milieu. 

 

Het is derhalve van essentieel belang dat dit 

schuimconcentraat voldoet aan alle eisen inzake 

concentratie, kwaliteit, prestaties en conformiteit. 

 

ANPI ziet erop toe dat aan deze eisen wordt voldaan 

tijdens haar inspectie- en laboratoriumopdrachten. 

 

De evolutie van de Europese regelgeving impliceert dat 

deze conformiteit in twijfel wordt getrokken door het 

gehalte aan bepaalde moleculen die aanwezig zijn in deze 

schuimconcentraten. 

 

Dit webinar zal al uw vragen over dit onderwerp 

beantwoorden. 

 

 

BENT U BETROKKEN? 
 

Huidige of toekomstige gebruikers van 

blusschuimsystemen, preventieadviseurs, 

brandpreventieadviseurs, preventieofficieren van 

hulpverleningszones, verzekeraars, technisch managers, 

industriële risicomanagers, industriële 

veiligheidsdiensten en iedereen die betrokken is bij een 

veilige werkomgeving. 

 

Deze webinar zal u helpen om uw plichten en 

verantwoordelijkheden te verduidelijken. 

 

DEELNEMING 

 

Om actief deel te nemen aan deze webinar is het aan te 

raden om over een PC te beschikken met voldoende 

internetbandbreedte en voor uw eigen comfort een 

headset. 

U krijgt instructies over hoe u kunt deelnemen: toegang 

tot Teams en deelname aan het ANPI webinar. 

 

PROGRAMMA 
09u00 Inleiding 

          Michel Delruelle (ANPI) 

09u10 Blusschuimsystemen  

          Kris Eygenraam (ANPI) 

09u55 Pauze 

10u00 Blusschuim: regelgeving,  

          knelpunten en oplossingen 

          Gerard Visser (Johnson Controls) 

10u50 Vragen/antwoorden 

 

  

 

PRIJS: € 100 EXCL. BTW 

Inbegrepen: 

 

◊ de online sessie op TEAMS 

 
◊ de presentaties in PDF-formaat 

 

Mogelijke kortingen: zie inschrijvingsformulier op 

de keerzijde 

WEBINAR 

Welke veranderingen voor uw 

blusschuiminstallaties? 

17/10/20212 -  9u tot 11u 
 

    



  

   Informatie: Delphine Rasseneur   Tel. 010-47 52 30   Email: imc@anpi.be 

 

 

 

Bevestig uw deelname: 

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

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: ………………………………………………………………………Ref n°/PO…………………………………………………………..………… 
 

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

schrijft zich in voor de webinar van 17/10/2022 en verbindt zich ertoe de registratiekosten vooraf te betalen. 
 

ANPI vzw 
Granbonpré 1    IBAN: BE11 0014 9325 1948 
Parc scientifique Fleming  Mededeling: Webinar 17/10/2022 + Naam en voornaam 
1348 Louvain-la-Neuve   Bedrag: € 121 met BTW 
België 
 

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

Geniet van een (niet-cumuleerbare) korting die direct bij uw inschrijving op https://www.anpi.be/nl/evenementen 
wordt verrekend: 

  15% als « Expert »-abonnee (€ 102,85 met BTW) 
  50% als lid van een hulpverleningszone of politiezone (€ 60,50 met BTW) 

  10% als lid van ANPI vzw (€ 108,9 met BTW) 
 10% als student (€ 108,9 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, laboratoriumproeven 

en certificatie te garanderen. 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

ANPI WEBINAR 

Welke veranderingen voor uw 

blusschuiminstallaties? 

 

22/03/2021  
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