
                                                    OPLEIDING 

  

THEMANAMIDDAG: DUurzaam COnstrueren met RVS   
 “Do’s en don’ts bij beitsen en passiveren” 
 

Datum:     Donderdag 27 september 2018 

Locatie:         Deprest NV,  

      Frank Van Dyckelaan 24, 9140 Temse 

 

Organisatie: CLUSTA 

 

 
 

 
 

 
Bent u zich bewust van de werking van producten om te beitsen en passiveren? 

 

• Bestaan er producten om ter plaatse te beitsen en te passiveren? 

• Heeft het zin om enkel te passiveren? 

• Hoe werken geltechnieken? 

 

CLUSTA organiseert in samenwerking met Sofel een themanamiddag betreffende “de 

do’s en don’ts van beitsen en passiveren bij de Firma Deprest NV. Deze 

themanamiddag is een mix van praktijk en theoretische benadering.  

U krijgt de mogelijkheid om eigen stalen mee te brengen en deze technieken 

uit te testen.  

 

In het kader van een VISIV-traject: DUCORV: wil CLUSTA de RVS verwerkende 

bedrijven een opleiding aanbieden betreffende (oppervlakte) kwaliteit door het volgen 

van ontwerpregels , tip en trics met betrekking tot de juiste behandelingsmethode. 

  

 

PROGRAMMA: 

 

13:00: Registratie en verwelkoming + broodjeslunch 

13:30: Voorstelling Firma Sofel NV. en de voorbereiding van testplaatjes voor demonstratie  

 van de verschillende technieken, Hubert Talier, sales Manager Sofel NV.  

13:50: Voorstelling Firma Deprest, Peter Depraetere, zaakvoeder Deprest NV. 

14:00: Werkingsmechanismen van beitsproducten, Johan Dedeene, CLUSTA 

14:45: Werken met geltechnieken, werken met producten die in één stap passiveren: de 

praktijk, Hubert Talier, sales Manager Sofel NV. 

15:40: Koffiepauze 

16:10: Bedrijfsbezoek: Rondleiding met bezoek beitshal 

16:50: Meten van de passivatiegraad van de testplaatjes, Sofel NV 

17:15: Afsluiting met drankje en hapje aangeboden door Deprest NV en Sofel NV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

INSCHRIJVING 
 

 

Algemene inlichtingen 

 

Datum  

Donderdag 27/09/2018 

 

Kostprijs: 

Leden Clusta: 100€ (excl.BTW) 

Niet leden:     150€ (excl.BTW)      

Plaats:  

Deprest nv,  

Frank Van Dycklaan 24,        

9140 Temse 

  

Inschrijvingen 

Schrijf u in vóór 21/09/2018 door het 

onderstaand formulier in te vullen en 

terugmailen naar Sabine.vandael@clusta.be  

 

Uw inschrijving wordt bevestigd na 

betaling van de factuur binnen de 5 

werkdagen. 

Indien u zelf niet kan deelnemen kan u 

zich laten vervangen door een collega. 

 

Organisatie en inlichtingen 

Clusta VZW 

Technologiepark 935 

9025 Zwijnaarde 

Tel: 09/280.93.43 

www.clusta.be 

 

Bespaar op de deelname prijs via de 

KMO-portefeuille DV.O104.696 

Om van de KMO-portefeuille gebruik te 

maken moet u uw aanvraag indienen 

“uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang” 

van de activiteit . Zo niet wordt de 

aanvraag geweigerd.

 

 

Inschrijvingsformulier 

 

Themanamiddag :  

“Do’s en don’ts bij beitsen en passiveren”                 

Inschrijvingsformulier vóór 21/09/2018 terugmailen naar Sabine.vandael@clusta.be 

Of online www.clusta.be/agenda 

 

Firmanaam:            BTW nr: 

P0 nr: 

Adres: 

Postcode:                                        Plaats: 

 

Tel:      Fax: 

 

Naam van de deelnemer(s): 

Dhr./Mevr.: 

 

 

Functie:  

 

 

 

E-mailadres: 

 

 

 

Lid van Clusta  ⃝ 

   

 

Datum:      Handtekening: 

mailto:Sabine.vandael@clusta.be
http://www.clusta.be/
mailto:Sabine.vandael@clusta.be
http://www.clusta.be/agenda

