
                                     

OPENDEUR 
 

   
CLUSTA’S SMALL JOINING DAY 
 
DATUM:  donderdag 14 oktober 2021 van 10 uur tot 17 uur 
 
ORGANISATIE:   CLUSTA     

Technologiepark 48 Zone A2   
9052 ZWIJNAARDE  
Tel: 09/280.93.43 
www.clusta.be 

 
LOCATIE:   V.A.C. Machines 
    Kleine Pathoekeweg 13 
    8000 BRUGGE 
                  
Tijdens de opendeurdag bij V.A.C. Machines kunt u live demonstraties van manueel 

laserlassen en boogsolderen bijwonen. Tevens ziet u geautomatiseerde Cobot’s aan 
het werk tijdens het boogsolderen. Daarnaast kunt u lezingen volgen over de 
veiligheidsvoorschriften voor handlasers en over het gebruik van Cobot’s. U krijgt 
ook meer uitleg over de keuze voor het boogsolderen van verschillende metalen. 

 
DOELGROEP: 
 
Iedereen die dunne platen wil verbinden. 
 
COVID-19: 
 
Het bezoek verloopt coronaproof. Aan de deelnemers 
wordt gevraagd een mondmasker te dragen. Er is 
desinfecterende handgel beschikbaar. 
 
 
PROGRAMMA: 
 
Doorlopende demonstraties: 

- Manueel laserlassen door V.A.C. 
- Manueel boogsolderen door Eqin BV. 
- Geautomatiseerd boogsolderen met Cobot 
- Toepassingen voor Cobot’s 

 
Doorlopende lezingen (2 x 's morgens, 2 x 's namiddags) over: 

- Veilig werken met laser 
- Gebruik van Cobot's 
- Wanneer kies ik voor boogsolderen? 

 
Er wordt een hapje voorzien. 
  

 
  



                                     

OPENDEUR 
 

 
ALGEMENE INLICHTINGEN 
 
Datum en plaats: 

14 oktober 2021 
van 10 uur tot 17 uur 
 
V.A.C. Machines 
Kleine Pathoekeweg 13 
8000 BRUGGE 

 
Kostprijs: 

CLUSTA-leden: gratis 
Niet-leden: 100 €/bedrijf (excl. BTW)  

 
Organisatie: CLUSTA 
 

INSCHRIJVINGEN 
 
Vooraf inschrijven is verplicht. 
 
Schrijf u in, ten laatste op 8 oktober: 

- door het onderstaande formulier in te 
vullen en terug te mailen 
- of online: 
https://www.clusta.be/nl/agenda/1421/inschrijven 

 
Voor de niet-leden: 

Uw inschrijving wordt bevestigd na 
betaling van de factuur binnen de 5 
werkdagen. 

 
De gastheer behoudt het recht te 
beslissen wie hij in zijn bedrijf toelaat. 
 

 
 

Inschrijvingsformulier 
“CLUSTA’S SMALL JOINING DAY” op 14 oktober 2021 
Ten laatste op 8 oktober terugmailen naar johan.dedeene@clusta.be 

 
Algemene gegevens 

Bedrijf:   Ondernemersnummer: 

Bedrijfstype:  Website: 

Straat:  Huisnummer: 

Postcode:  Gemeente: 

Land:  Telefoonnummer: 

Aantal werknemers:  Lid van Clusta: ja / nee 

PO‐nummer:   

Gegevens van de deelnemers 
Naam:  Voornaam: 

Functie:  E‐mail: 

Naam:  Voornaam: 

Functie:  E‐mail: 

Naam:  Voornaam: 

Functie:  E‐mail: 

   

DATUM:   HANDTEKENING: 

 


