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De KINT Bijeenkomstencommissie nodigt u van harte uit voor het KINT Congres 
2020. Dit tweejaarlijkse evenement vindt plaats op 15 april 2020.  
 
Als thema voor het KINT Congres 2020 werd gekozen voor: 
 

“Kwaliteitstoezicht Inspectie en 
Niet-Destructieve Techniek” 

 
 
Om verwarring te vermijden verklaren we ons direct nader: het congres zal zich 
niet toespitsen op de gang van zaken binnen onze vereniging, echter wel op 
hetgeen waar wij als vakvereniging KINT voor staan. 
 
Al geruime tijd hebben we te maken met een tekort aan vakbekwame 
inspecteurs, waardoor systematisch tijdelijk personeel uit het buitenland wordt 
gerekruteerd. Hoe kunnen wij vakbekwaamheid en ervaring met inspectie 
apparatuur van dit personeel toetsen? Vakbekwaamheidscertificaten conform 
ISO 9712, verworven over de hele wereld, zouden van een acceptabel niveau 
moeten zijn. Is dit echter wel zo en wat is het risico op fraude?  
 
Hebben we misschien behoefte aan een onafhankelijke toezichthouder, die – in 
nauwe samenwerking met de industrie – medewerkers op regelmatige basis op 
vakbekwaamheid toetst? Eventueel zouden een aantal praktische en 
theoretische basistesten afgenomen kunnen worden bij aanvang van of tijdens 
een inspectie job. 
 
Hoe staat het met de integriteit van ons personeel? Kunnen we van onze 
medewerkers verwachten dat zij een integriteitscharter ondertekenen voordat ze 
starten met een inspectie? 
 
Het eventueel aanbieden van een opleiding tot NDO-ingenieur is al een tijdje 
actueel. Welke taken zouden aan een NDO-ingenieur kunnen worden 
toegewezen? 
 
Uiteraard worden ook de resultaten van het KINT-project Phased Array op dunne 
wanddikten gedeeld. 
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AANMELDFORMULIER DEELNAME 

Retour sturen naar info@kint.nl. U kunt zich ook inschrijven via de website www.kint.nl  

KINT Congres bij Louwman & Parqui in Raamsdonksveer, Steurweg 8 op woensdag 15 april 
2020. 

Kwaliteitstoezicht Inspectie en Niet-Destructieve Techniek (KINT) 

Naam   : 
Functie   : 
Bedrijf   : 
Postadres  : 
Postcode / Plaats : 
Telefoon  : 
E-mailadres  : 
 

PO Nummer  :  
Factuuradres indien anders dan bovenstaand: 
 

 
Deelname en tafelhuur 
□ Ik schrijf me in voor het congres en ben KINT of BANT lid € 295,- 
□ Ik word nu lid van KINT en betaal de gereduceerde fee van € 295,- 
□ Ik schrijf me in en ben geen KINT of BANT lid   € 395,- 
□ Ik neem deel aan het congresdiner    inclusief  
□ Mijn bedrijf huurt ….. expositietafels en is KINT lid  € 375,- per tafel 
□ Mijn bedrijf huurt ….. expositietafels en is geen KINT lid € 495,- per tafel 
□ Voor de tafel(s) melden wij __ personen aan   €   95,- * 
* De extra tafelbemanning zal geen gebruik mogen maken van de congreslezingen. 
* De tafel dient altijd door minimaal één persoon bemand te zijn.  

Condities deelname en tafelhuur 
- Er is maar een beperkt aantal tafels beschikbaar. 
- Alleen een eigen achterwand is toegestaan, met een maximale lengte van de gehuurde tafels. 
- U mag alleen lichte 230V apparatuur demonstreren. 
- Een bevestiging van deelname, de routebeschrijving en de factuur worden per mail toegestuurd. 
- Alle bedragen zijn exclusief BTW. 

Annulering 
Indien u voor 1 april annuleert bedragen de annuleringskosten € 25,- per persoon. Hierna bent u het 
volledige bedrag verschuldigd. U kunt natuurlijk wel een plaatsvervanger laten deelnemen indien deze is 
aangemeld. Indien u bij nader inzien toch niet aan het diner deel zult nemen verzoeken wij u dit tijdig door 
te geven. 
 
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met bovenvermelde voorwaarden. 

Naam:    Handtekening:     Datum:  

	

 


