
 
Let op: 

Neem deze uitnodiging mee naar de bijeenkomst. Als bewijs van deelname ontvangt u van het bestuur een stempel en paraaf op de 
uitnodiging. Deze gewaarmerkte uitnodiging wordt door het NIL als geldig document gezien voor verlenging van uw persoonscertificaat 

(indien in uw bezit). Voor actuele informatie kijk op www.lasgroepzuidlimburg.nl 
 

 

Naam:………………………………….. 
Adres:………………………………….. 
Woonplaats: …………………………... 
LZL lidnummer: ……………………..… 
 
 

 
 
 
Lasgroep Zuid-Limburg 
 
Secretariaat: NIL 
Boerhaavelaan 40 
2713 HX Zoetermeer 
 
Telefoon 088 –  400 85 60 
Telefax 079 –  353 11 78 
 
E-mail lzl@nil.nl  

 

Ons nummer: PD/ 14-016  
 
         Eijsden, 17-11-2014 
Geachte LZL lid, 
 
Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor het bijwonen van een interessante lezing over 
schadeonderzoek. 

Datum    : Dinsdag 2 december 2014  
Aanvang    : 19.30 uur 
Plaats van samenkomst : Cofely – Regiobedrijf Zuidoost  
Adres     : Amerikalaan 35, 6199 AE  Maastricht-Airport  
Titel lezing   : De schadelijder als hoeksteen van een betrouwbaar schade- 
        onderzoek  
Spreker       : Prof. Dr. Ir. Frans Vos,  
        Zaakvoerder Materials Consult bvba / Gastprofessor  
        lasmetallurgie en corrosie, KU Leuven, Faculteit Industriële 
          Ingenieurswetenschappen  

 

 

 

 

Toelichting: 
Van onze spreker hebben we een uitgebreide inleiding ontvangen. Zie hiervoor pagina 2.  

 

Tot ziens op dinsdag 2 december a.s. bij Cofely.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van LZL, 
 
 
Peter Debie 
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Presentatie door:  

Prof. Dr. ir. Frans Vos 
Zaakvoerder Materials Consult bvba / Gastprofessor 
lasmetallurgie en corrosie, KU Leuven, Faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen  
 
 
Samenvatting presentatie 

Als rechtgeaard geïnteresseerde in de techniek zou u 
natuurlijk niets liever willen dan dat u tot op de bodem kon 
uitvissen waarom bepaalde van uw constructies, 
installaties of producten de gestelde kwaliteitseisen niet 
hebben gehaald. Zo zijn er bv. bij de corrosie van een 
laszone vele ‘mogelijke’ daders aan te wijzen. Was het 
een slechte las en zo ja, was het de procedure, het 
lasmateriaal, de lasser of nog iets anders? Wat te denken 
van een eventueel verkeerd gebruik? Of zat er misschien 
iets in het water? Vele mogelijk oorzaken, waarbij u 
vanzelfsprekend de waarheid en niets anders dan de 
waarheid wil achterhalen. 

Het bepalen van de grondoorzaak (root cause) en de 
daarbij horende schade-analyses is gewoonlijk voer voor 
specialisten, maar die kunnen zelden iets uitrichten 
zonder uw assistentie. Op basis van concrete voorbeelden 
neemt deskundige Frans Vos u mee op een reis doorheen 
de hinderpalen van het schade-onderzoek. En zoals u zal 
merken … enkele eenvoudige leefregels laten u snel toe 
om uzelf en uw bedrijf veel leed en veel euro’s te 
besparen. 
 
 

Ik dank u van harte voor uw vertrouwen en uw uitnodiging 
om een presentatie te verzorgen voor de Lasgroep 
Zuid-Limburg. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Frans Vos 
 
 


