
 

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 
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Ons nummer: PD/18-008             Urmond, 18-10-2018 
 
 
Geacht LZL lid, 

Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor maar liefst 2 interessante lezingen op 1 avond, te weten, 
Applus Remote Visual Inspection Services (RVIS) en Lasdocumentatiebeheer. 

Datum 1e lezing : Dinsdag 23 oktober 2018  

Aanvang : 19.30 uur 
Plaats van samenkomst  : ENGIE Services Zuid BV – Regiobedrijf Zuidoost 
Adres  : Amerikalaan 35, 6199 AE  Maastricht-Airport 

 
Thema 1 : ApplusRVIS Remote Visual Inspection Services 
Spreker     : De heer Bart Hartge, Sales Director bij Applus RVIS 

 
Thema 2 : (Las)Documentatiebeheer….hoe hou je het overzicht 
Spreker  : De heer Roger van den Brekel (EAE, IWE, I&K level 3 bij  

     BittWeld / Cerum) 

 
 
   
 
 
 
 
 
Toelichting:  

Zie voor een uitgebreide toelichting over beide thema’s de volgende pagina. 
 
 
 

Tot ziens op dinsdag 23 oktober bij ENGIE. 
 
Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur van LZL, 
 
 

 

Peter Debie 
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Toelichting op thema 1: 
Remote visual Inspections (door de heer Bart Hartge) 

 
Applus+ RVIS is een  joint venture tussen Applus+ en Airfilms 
Holdings, en zij houden zich bezig met remote visual inspection 
en NDO services. Het werkveld is in verschillende industrieen, 
zoals de (petro)chemische, constructies en utilities, onshore and 
offshore, zowel in Nederland als in Europa, het Midden Oosten en 
wereldwijd.  
 
Tijdens deze boeiende lezing maakt u kennis met hun brede, 

exclusieve aanbod van op afstand bediende apparatuur en dienstenpakket, zoals Aerial drone- en 

kraaninspecties, endoscopie, drone onderzoeken en bewaking, drone toepassing voor integriteits 
management van assets, Live link installatie voor live-videobeelden tijdens montage of sloop van 
installaties.  

Voorbeelden zijn;  
 pijprekken, leiding- kolommenbanen,  

 spoorwegen en viaducten,  

 torenfakkels en fakkeltips,  

 hoogspannings- masten en lijnen,  

 windturbines,  

 opslagtanks,  

 ketels en drukvaten,  

 kolommen,  

 boortorens,  

 schoorstenen  

 en koeltorens.  

 
 

Toelichting thema 2:  
(Las)Documentatiebeheer.....Hoe hou je het overzicht? (door de heer Roger van den Brekel) 

Aan het beheer van (las)documenten worden eisen gesteld die administratieve handelingen tot 
gevolg hebben die vaak op het bordje van de (Responsible) Welding Coördinator (R)WC 
terechtkomen.  

Deze lezing zal duidelijk maken dat een (R)WC niet ook nog een boekhoudercertificaat nodig 
heeft…. echter meer tijd zal hebben om techneut te zijn, maar tegelijk overzicht houdt op o.a.: 
materiaalcertificaten, LK’s, LMK’s, WPS’en, tracebility (laslijsten, LISL, etc.), project/product 
aansturings- en voortgangscontrole, afkeurpercentages, inspectiecriteria, NDO-certificaten, 
Inspectierapporten en bouwboekfabricage.  

Dit alles aan de hand van de nieuwe software-lay-out. 
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