
U bent welkom vanaf 13.00 uur.

Najaar 2020

Installateursmiddag InstallQ: 
De aardlekschakelaar

De aardlekschakelaar: dat is het thema van onze installateurs-
middag in het najaar van 2020. De middag organiseert InstallQ 
op een aantal locaties in het land. Alle bijeenkomsten zijn van 
13.30 tot 18.00 uur, inclusief een netwerkborrel.

De aardlekschakelaar en de toepassing daarvan roepen veel vragen op uit de markt. 
Zo ontvangt de redactie van vakblad Stroomlijn veel vragen over de aardlekschakelaar. 
Die vragen gaan we beantwoorden met een goede onderbouwing. Ook bespreken we 
waar de aardlekschakelaar onder andere moet worden toegepast. Daarnaast toont Kees 
Compaan van KWx testen van typen aardlekschakelaars.

Onderwerpen
•   De werking van de aardlekschakelaar.
•   Verschillende typen aardlekschakelaars.
•   Aanvullende beveiliging van de aardlekschakelaar volgens NEN 

1010, deel 4 met de aardlekschakelaar.
•   Aardlekschakelaars toepassen in bijzondere installaties volgens 

NEN 1010, deel 7.
•   Testen van aardlekschakelaars, typen A, AC en B (door KWx).

De infobijeenkomsten 
van InstallQ

InstallQ (voorheen Sterkin en 
KvINL) organiseert regelmatig 
informatiebijeenkomsten 
voor InstallQ-erkende 
installatiebedrijven. 
Op onze bijeenkomsten hoort 
u over nieuwe technieken, 
regelingen of kennis op uw 
vakgebied. Daarbij kunt u 
netwerken met vakgenoten.

Sprekers
Sprekers op de middag 
zijn specialisten in de 
onderwerpen, te weten 
Nico Kluwen, Pascal Plaisier, 
Jacques Swillens en 
Kees Compaan.



Uw aanmelding voor de installateursmiddag
Inschrijven kan op twee manieren:
•  Meld u aan op InstallQ.nl via Mijn InstallQ (bij agenda).
•   Stuur dit formulier volledig ingevuld per e-mail naar 

secretariaat@installQ.nl.

Data en locaties (vanwege de coronacrisis onder voorbehoud)

 Woensdag 16 september  Drachten
 Woensdag 23 september  Akersloot
 Dinsdag 29 september  Ridderkerk
 Dinsdag 6 oktober  Uden Veghel
 Dinsdag 13 oktober  Zwolle
 Dinsdag 20 oktober  Duiven
 Dinsdag 3 november  Roermond
 Dinsdag 10 november  Eemnes

De naam van de locatie en het adres mailen wij u één week voor de bijeenkomst.

Voorwaarden

Betaal op tijd  
Na aanmelding ontvangt u van 
ons een factuur. Betaal graag op 
tijd (ten minste 10 werkdagen
voor de bijeenkomst). 

Annuleren? 
Informeer of u de bijeenkomst 
ook elders kunt volgen. 
Annulering tot 10 werkdagen 
voor aanvang is kosteloos. Bij 
annulering tot 3 werkdagen voor 
de bijeenkomst, retourneert 
InstallQ de helft van de totale 
kosten. Bij latere annulering 
krijgt u geen terugbetaling. 
Dit geldt ook als u met minder 
personen komt dan aangemeld.

Kosten
€ 135,– (per persoon, excl. btw).

Uw klantnummer:     

Deelnemers:

Mijn naam of deelnemer 1: 

      

Deelnemer 2 (eventueel): 

Deelnemer 3 (eventueel): 

   

Bedrijfsnaam: 

Adres: 

Postcode:   Plaats:      

E-mail:      

Voor akkoord:

Contactpersoon: 

Datum:        

Handtekening: 


