
Geachte relaties,

Op vrijdag 3 juni 2016 houdt Meutzner Licht Opleidingen een Open dag en/of Thema Dag
voor alle geïnteresseerden, welke meer willen weten over de kwaliteit van (led)-verlichting. 

Bezoek Meutzner Licht Opleidingen en proef de sfeer van verlichting en de totaalbeleving. 
Tijdens de Open dag komt u alles te weten over onze trainingen en de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van (led)-verlichting. 

Doel is dat de e-installateurs van nu de specialisten van de toekomst worden en systemen en 
oplossingen bij elkaar brengen. Elektrotechniek speelt een belangrijke rol bij zorg, veiligheid, 
mobiliteit en duurzaamheid.

Ons uitgangspunt van deze Open dag is om kwaliteit ten alle tijden te kunnen waarborgen 
m.b.t. de (led)-verlichtingsinstallaties en alle bijbehorende facetten.

Programma Open dag MLO 2016:

Programma Open dag 3 juni 2016
14:00 uur Ontvangst met koffie en thee en gebak
14:30 uur Introductie door directeur Chantal Meutzner 

14:40 uur Presentatie Jan Meutzner –                (MLD) 
                                                                            “European Lighting Expert”
15:00 uur Presentatie Adrie van Duijne –          (KIEN)
                                                                           “van kennis naar kassa”

Rondvraag (10 min)

15:30 uur Presentatie Ronald Gronsveld –       (Rofianda)
                                                                         "do's and don'ts " van led-verlichting
15:50 uur Presentatie Nico de Kruijter –          (De Kruijter OV) 
                                                                                 ”Een nieuw zicht op verblinding in de openbare verlichting”                                                             
Rondvraag (10 min)

16:00 uur Presentatie Raymond Lescrauwaet –  (Lescrauwaet Lifestyle & Environment LLE) 
                                                                         “Emv van verlichtingsinstallaties”

16:20 uur Presentatie Rob Verbeelen –           (Xicato) 
                                                                         “The future of lightings is smart”

Rondvraag (10 min)



[Naam geadresseerde]

16:50 uur Presentatie Paul Settels -                         “Lichthinder in het blikveld
17:10 uur Presentatie Jan-Willem de Boer –            (Oostendorp Nederland) 
                                                                                         “LED sportveldverlichting”

Rondvraag (10 min)

17:20 uur Presentatie Mark Veldjesgraaf –             Daglicht (Techcomlight)
17:40 uur Presentatie Eric Verweij -                       Resultaten reflectiefactor ThermoShield
                                                                                 (Finatrium bv)

18:00 uur Bedankwoord aan de sprekers

18:10 uur Netwerkborrel met hapjes en drankjes 
18:45 uur Afsluiting 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze Open dag.
Vanaf 14:00 uur worden er diverse interessante presentaties gegeven om innovatie 
in de elektrotechniek te stimuleren.

Bijvoorbeeld: de huidige markt van LED-verlichting kenmerkt zich door een grote mate 
Van ondoorzichtigheid met als gevolg dat er nauwelijks onderscheid is aan de kant
van de aanbieders. Daarnaast speelt in de markt het gebrek aan kennis bij zowel
de aanbieders/leveranciers als de eindklanten behoorlijk parten.

Op onze website hebben wij een aanmeldingsformulier geplaatst.
Wilt u zo vriendelijk zijn om, indien u onze Open dag zou willen bijwonen u persoonlijk aan 
te melden. U ontvangt na uw aanmelding een uitnodigingsbrief met de 
gegevens van de locatie, etc.

Wij hopen dat wij u op vrijdag 3 juni persoonlijk mogen ontvangen en u de juisten handvaten 
aan te reiken op deze speciale dag zodat u weer meer kennis en kunde heeft kunnen opdoen 
van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van een totaalbeleving van verlichting. 

Tot vrijdag 3 juni 2015………

Hoogachtend,

Chantal Meutzner
Directeur

Meutzner Licht Opleidingen


