
                                                    OPLEIDING 

  

Bedrijfsbezoek: DUurzaam COnstrueren met RVS   

 “Bezoek aan Aperam Stainless Europe” 
 

Datum:  dinsdag 18 juni 2019 

Locatie: Swinnenwijerweg 5 Genk-zuid Zone 6A 3600 
Genk 

Organisatie: CLUSTA 
 

 
 

 
 

 
VAN SCHROOT TOT ROESTVAST STAAL 

 

Roestvast staal is niet meer weg te denken uit onze omgeving. Onder andere in de 

voedingsindustrie, farma-en chemiesector vindt dit edele metaal zijn toepassing. 

Daarnaast krijgt het een steeds prominentere plaats in de bouwwereld met name in 

interieurontwerp, als constructie-bevestigingsmateriaal als bekleding…. 

 

Men spreekt van roestvast staal als een ijzer-koolstoflegering min. 10,5% chroom en 

max. 1,2% koolstof bevat. RVS is corrosiebestendig door de beschermende oxidelaag 

die chemisch resitent is. Er bestaan verschillende soorten RVS, elk met hun specifieke 

kenmerken en toepassingen. Daarom is de selectie van het juiste staaltype van groot 

belang. 

 

Aperam Stainless Europe produceert door het smelten van schroot en nodige 

walsbewerkingen en warmtebehandelingen roestvast staal in platen of coils tot 2 m 

breedte. Tijdens het koudwalsen van warmgewalste coils wordt de dikte gereduceerd 

tot 0,5mm en bekomt men een matglanzend oppervlak. Het gloeien en beitsen in zure 

baden achteraf zorgt ervoor dat de kristalstructuur hersteld wordt en dat de 

oppervlakte vrij is van (door het gloeien ontstane) oxides. 

 

  

PROGRAMMA: 

 

Namiddag 

12:00: Registratie en verwelkoming met broodjeslunch 

13:00: Inleiding en voorstelling Aperam Stainless Europe, Inge Houben, Customer 

en Lien Breban, Hoofd Sales Benelux  Aperam  

13:30: Bedrijfsbezoek 

16:00: Afsluiting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

INSCHRIJVING 
 

Algemene inlichtingen 
 

Datum  

18/06/2019 
 
Kostprijs: 

Leden Clusta: 100€ (excl.BTW) 
Niet leden:     150€ (excl.BTW)      

Plaats: Aperam Stainless Europe 
    Swinnenwijerweg 5 Genk  
    Genk-zuid zone 6A 

      
Inschrijvingen 

Schrijf u in vóór 14/06/2019 door het 
onderstaand formulier in te vullen en 

terugmailen naar 
Sabine.vandael@clusta.be  
Inschrijvingen zijn beperkt en de 

gastheer beslist wie het bedrijf mag 
bezoeken. 

 
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 48 

9025 Zwijnaarde 
Tel: 09/280.93.43 
www.clusta.be 

 
Bespaar op de deelname prijs via de 

KMO-portefeuille DV.O. 104.696 
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. 

 
Algemene info voor het bedrijfsbezoek 

Aperam voorziet voor veiligheidskledij uit 
gezonderd veiligheidsschoenen. 

 
 

Inschrijvingsformulier 
 

Themanamiddag :  

“Bezoek aan Aperam Stainless Europe (Genk)”                 
Inschrijvingsformulier vóór 14/06/2019 terugmailen naar Sabine.vandael@clusta.be 
 

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

