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Let op! 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Gassen gevaarlijk? Explosief? Verstikkend? Brandbaar? Kun je het mengen? Welke chemische reactie 
ontstaat er? Dit zijn slechts enkele vragen. Waarschijnlijk heeft, of hoort, u dit vaker als het gaat om 
veilig werken met gassen. 
 
Graag helpen wij u aan de juiste antwoorden. Wij hebben daarom een speciaal seminar ontwikkeld. Dit 
seminar vind plaats op donderdag 26 maart a.s. bij het Welding Solution Center te Huissen. 
 
De basis van het seminar “Veilig omgaan met gassen” omvat de volgende onderdelen: 
• Productie, transport en opslag van gassen 
• Eigenschappen van technische en industriële gassen 
• Toepassingen van de verschillende soorten gassen 
• Explosieve gasmengsels 
• Cilinder-aansluitingen 
• Veiligheidsvoorzieningen voor u en uw medewerkers 
• Verbrandings-snelheden 
 
Één en ander zal voorzien worden van praktische tips en demonstraties.  
 
Bent u al klant bij ons? Dan kost de basisworkshop € 50,- per deelnemer. Bent u geen klant van ons en 
wilt u graag deelnemen? Dat kan! De kosten per deelnemer bedragen dan €60,- per deelnemer. 
 
Programma donderdag 26 maart a.s. 
13.30 uur aanvangstijd  
14.00 uur start workshop 
17.00 uur Einde workshop en gelegenheid tot vragenstellen 
17.30 uur afsluitend gelegenheid tot netwerken 
18.30 uur einde  



 

 

U kunt zich per e-mail inschrijven voor deze workshop. Stuur bijgevoegd aanmeldformulier naar 
g.schiphorst@westfalen.com.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Westfalen Gassen Nederland BV  
 
 
 
Jorien van Valen en Hansjan Dijk 
Gastechnisch adviseurs  



 

 

 

Antwoordformulier     

 

Inschrijfformulier 
Aan: Westfalen Gassen Nederland BV Van:   

  Adres  

Mail: g.schiphorst@westfalen.com PC + Plaats  

  E-mail  

Tel.: 0570 - 636745 Datum:  

Betreft: Aanmelding Workshop veilig omgaan 

met gassen 

CC:  

  Veilig omgaan met gassen  donderdag 26 maart a.s.  €50,- per deelnemer (klant) 

  Veilig omgaan met gassen  donderdag 26 maart a.s.  €60,- per deelnemer (niet-klant) 

  Ja, ik neem graag deel aan bovengenoemd seminar van Westfalen Gassen Nederland BV. 
 

  Ik kom alleen.     Naam: __________________________________ 

 

  Wij komen met twee personen. Naam: __________________________________ 

       Naam: __________________________________ 

 

Datum, plaats     Handtekening ( + firmastempel) 


