Training Beheerder
Brandmeld-/Ontruimingsalarminstallaties
2022

Inhoud
Middels de training Beheerder Brandmeld-/Ontruimingsinstallaties bent u helemaal op de
hoogte van de taken van de beheerder en de werking van de Brandmeld/Ontruimingsinstallatie.
De training wordt gegeven in 1 dag van 09.00 uur tot 16.30 uur.
In de ochtend wordt de theorie behandeld, in de middag volgt een korte toets, daarna volgt de
praktijktraining waarbij gebruik wordt gemaakt van de ESSER brandmeldcentrale.
De training is gebaseerd op de norm NEN2654-1 en -2 (Beheer, controle en
onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties en ontruimingsalarminstallaties type B).
Behandelde onderwerpen:
- Werkwijze Beheerder
- De alarmorganisatie
- Brand
- Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties
- Brandrisicobeoordeling - Regelgeving en belanghebbenden
- Onderhoud
- Arbo- en milieu-aspecten
- Test
- Praktijk

Locatie
De Training Beheerder Brandmeld-/Ontruimingsinstallaties vindt plaats in ons kantoor in
Rosmalen.
Op de laatste pagina vindt u ons adres en de routebeschrijving.

Kosten
De kosten voor het bijwonen van de training bedragen €520,- (excl. BTW) per persoon.
In deze prijs zijn lunch, het cursusboek en een verklaring van trainingsdeelname inbegrepen.

Data & inschrijving
Onder vindt u de beschikbare data en het inschrijfformulier.
Het aantal deelnemers per training is beperkt. Derhalve vragen wij u ook een tweede keus op te
geven.
Wij wijzen u erop dat wij, indien er in een bepaalde maand te weinig deelnemers zijn, het recht
hebben de deelnemers (in overleg) door te schuiven naar een andere maand.

Trainingskalender 2022 Beheerder Brandmeld-/Ontruimingsinstallaties
19-1-2022
23-02-2022
23-03-2022
20-04-2022

18-05-2022

22-06-2022

21-09-2022

19-10-2022

23-11-2022

Gemarkeerde trainingen zijn reeds voorbij of volgeboekt

Inschrijfformulier training Beheerder Brandmeld-/Ontruimingsinstallaties
Contactpersoon:
Uw ordernummer: …………………….

De volgende personen zullen deelnemen aan de training
Trainingsdatum
1e keuze

Trainingsdatum
2e keuze

Voorletters
deelnemer

Achternaam deelnemer

Geboortedatum

Ondertekening:
……………………………… / …………….
Plaats
/ Datum

…………………….
Handtekening

Factuuradres:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(De prijs per deelnemer bedraagt EUR 520,= netto, excl. BTW. Annuleren is niet mogelijk. Bij
verhindering van een deelnemer kan een vervanger deelnemen)

Dit formulier s.v.p. verzenden naar (een postzegel is niet nodig):
Novar Nederland B.V.
Honeywell Security and Fire
T.a.v. De heer Kirkels
Antwoordnummer 11059
5200 VC ’s-Hertogenbosch
Of mail het inschrijfformulier naar:
HBT.Service.FireOperations.nl@Honeywell.com

Routebeschrijving
Vanuit richting Utrecht
1. Volg de A2 in zuidelijke richting naar 's-Hertogenbosch.
2. Houd rechts aan bij het Knooppunt Empel en volg de borden A59
richting RING-Oost/Veghel/N279/Nijmegen/Rosmalen/A2.
3. Neem na 2,3 kilometer afslag 20-Rosmalen
4. Na 200 meter op de rotonde rechtsaf de Reitscheweg op
5. Na 110 meter rechtsaf de Bruistensingel op
6. Na 500 meter rechtsaf
7. Na 160 meter linksaf de Burgemeester Burgerslaan op
8. Na 700 meter rechtsaf de inrit van het gebouw inrijden

Vanuit richting Eindhoven / Maastricht
1. Volg de A2 in noordelijke richting naar 's-Hertogenbosch.
2. Houd bij knooppunt Vught rechts aan, blijf op A2/E25 en volg de
borden Amsterdam/’s-Hertogenbosch.
3. Sorteer voor richting St. Michielsgestel/Schijndel. Houd na 300
meter links aan bij de splitsing om door te rijden in de richting van
de A59.
4. Na 2 kilometer houd links aan bij de splitsing, volg de borden voor
Waalwijk/A59/A2 en voeg in op A59.
5. Na 1,5 kilometer neem afslag 20-Rosmalen
6. Na 300 meter bij stoplicht rechtdoor de Burgemeester Burgerslaan
op.
7. Na 700 meter rechtsaf de inrit van het gebouw inrijden.

Vanuit Raamsdonkveer/Waalwijk
1. Volg de A59 in oostelijke richting naar ‘s-Hertogenbosch
2. Houd links aan bij het knooppunt Empel en volg de borden
RING-Oost/Nijmegen/Eindhoven/A2/A59.
3. Neem na 1 kilometer afslag 20-Rosmalen
4. Na 200 meter op de rotonde rechtsaf de Reitscheweg op
5. Na 110 meter rechtsaf de Bruistensingel op
6. Na 500 meter rechtsaf
7. Na 160 meter linksaf de Burgemeester Burgerslaan op
8. Na 700 meter rechtsaf de inrit van het gebouw inrijden

Burgemeester Burgerslaan 40
5245 NH
's-Hertogenbosch - Rosmalen

Vanuit Nijmegen/ Oss
1. Volg A50 richting Den Bosch/Eindhoven
2. Bij knooppunt Paalgraven volgt u de A59 richting Den Bosch
3. Volg bij knooppunt Hintham de A2 richting Utrecht
4. Neem afslag 20-Rosmalen
5. Bij stoplicht oversteken
6. Na 300 meter bij stoplicht rechtdoor de Burgemeester Burgerslaan
op.
7. Na 700 meter rechtsaf de inrit van het gebouw inrijden.

Openbaar vervoer
Vanaf NS centraal Station Den Bosch neemt u Arriva buslijn 13
richting Groote Wielen, uitstappen bij halte Brabantpoort .

Novar Nederland B.V.
Honeywell Security and Fire
Postbus 116
5201 AC s’-Hertogenbosch
Burgemeester Burgerslaan 40
5245 NH Rosmalen
T: 073-2060300
www.esser-systems.nl

