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ING Bank 25301 

Rabobank 10 68 39 543 

Nederlands Normalisatie-
instituut 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u uit deel te nemen aan de NEN informatiebijeenkomst op  
24 februari 2010 bij NEN, Vlinderweg 6 in Delft over de CE-markering op 
bouwproducten en de veranderingen met de nieuwe Verordeningen (CPR).   
Op de informatiebijeenkomst wordt een breed kader geschetst en de rol van de 
overheid die zich neutraal opstelt. Het gaat om algemene uitgangspunten en 
kanttekeningen waarbij rekening moet worden gehouden voor opdrachtgevers en 
leveranciers van bouwproducten.  
 
De heer Van den Thillart is de NL-vertegenwoordiger in de zogenoemde Standing 
Committee on Construction die 'hoort bij' de Richtlijn Bouwproducten (CPD). Hij is 
dan ook een van de beste Nederlandse experts op het terrein van de CPD en de 
CE-markering van bouwproducten. 
 
Indien u specifieke vragen heeft voor de heer Van den Thillart, wilt u deze voor 
d.d. 15 februari 2010 aan mij toesturen, zodat ik die tevoren aan de heer Van den 
Thillart kan doorgeven. 
 
Het programma en het aanmeldingsformulier voor deze bijeenkomst treft u als 
bijlagen aan. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving sluit op 
10 februari 2010.  

 
 
 
Normalisatie: de wereld op één lijn. 

 CONTACTGEGEVENS 

T 015 – 2690 322 
M 06 33 33 03 47 
Wiene.wijnstra@nen.nl 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hopen van harte u op 24 februari te mogen begroeten! 
 
Voor informatie over de informatiebijeenkomst: Wiene Wijnstra via 
wiene. wijnstra@nen.nl of 015-2690322.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 

 
 
 
mw Wiene Wijnstra-Fokkinga 
Consultant Integraal Bouwen 
 

 



Informatiebijeenkomst: 
353 050 ‘ Geokunststoffen’ – CE-markering 
24 februari 2010 – Nederlands Normalisatieinstituut Delft  
 

Normcommissie: 353 050 Geokunststoffen  

 

 
Doelstelling van de informatiebijeenkomst: 

Informatie over CE-markering – CE-markering op bouwproducten en de 
veranderingen met de nieuwe Verordeningen  (CPR) 
 
 

 
Programma  

 
 
 

10.00 uur 
Ontvangst, met koffie en thee  
 

10.30 uur 
Opening en inleiding  
Door de dagvoorzitter, ing. T. Klerks,  
 

10.35 uur 
Presentatie door Caspar van den Thillart 
CE-markering op bouwproducten en de veranderingen met de nieuwe 
Verordeningen (CPR) 

11.00 uur Vragen en discussie 

12.00 uur Einde bijeenkomst 

 
 
 

Secretaris: Wiene Wijnstra 



 

Aanmeldingsformulier 
 

Stuur dit formulier ingevuld aan NEN- Bouw, t.a.v. Sahida Lalmahomed, Antwoordnummer 

10214, 2600 WB Delft (postzegel niet nodig). Uiteraard kunt u ook faxen: (015) 2 690 253 of 

u een E-mail sturen naar sahida.lalmahomed@nen.nl. 

 

CE – Markering , wat mag wel en wat mag niet als fabrikant van 
geokunststoffen en geotextielen  

 
24 februari 2010 –  

Nederlands Normalisatieinstituut Delft 
 

Deelname is gratis voor deelnemers van de normcommisssie 353050 “Geokunststoffen” en 
kost €50,-- voor andere geïnteresseerden. U kunt tot 10 februari 2010 aanmelden voor 
deze bijeenkomst. 
 
 

 Ja, ik meld mij aan voor de bijeenkomst en ben lid van de normcommissie 353050 
“Geokunststoffen”  

  

 Ja, ik meld mij aan voor de bijeenkomst  en ben geen lid en betaal €50,-- inschrijfgeld. 
 

 Neen, ik ben helaas verhinderd 
 

Bedrijf/ Instelling: …………….……………………………………………......……………….................. 

Postbus/ Adres: ..………………………………………………………….........................……………… 

Postcode & Plaats: 

….………………………………………….…………........................……………… 

Telefoon: ……………………....……….......….....… Fax: 

......………………………….…..........……...  

Naam: ………………………………………………………… Voorletter(s): ……………………... m / 

v 

Functie: 

……………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Factuuradres: 

Bedrijf/ Instelling: 

…………………………………………………………………………………………… 

t.a.v. : ……………………………………………………………………………………………………….. 



Postbus:……………………………………………………………………………………………………

… 

Postcode & Plaats:………………………………………………………………………………………… 

 

Datum: ………………………..……. Handtekening: 

……………..……….………..……….....………… 
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