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OPZET
DEEL 1: Nieuwe analyser ontwikkelingen

Nieuwe analysers en hun meetprincipes worden 
voorgesteld.
Sommigen zijn nieuw op de markt, anderen al even 
bekend. Maar de details van het meetprincipe uit eerste 
hand van een specialist horen, is wat deze presentaties 
interessant maken.

DEEL 2: SIL voor analysers

SIL verovert snel de PCT wereld.
Voor online analysers is deze ontwikkeling lang niet zo 
evident omwille van verschillende factoren.
Via een academische spreker krijgt u een grondige 
introductie tot SIL.
Een volgende spreker is specialist in SIL casus studies voor 
analysers en zal SIL via deze weg belichten vanuit de 
praktijk.
Alle sprekers hebben een uitgesproken expertise in hun 
vakdomein.
Een gespecialiseerde tentoonstelling ondersteunt de 
lezingen en biedt u een uitgelezen forum voor een 
gedachtewisseling met specialisten, collega’s en sprekers.

BIRA-Werkgroep Analyse Techniek (WAT) 

Daan Otter, ABB Automation
Karel Joris, BASF
Karl Leyssens, Ankersmid M&C 
Dirk Peeters, Solvay
Jean-François Coppieters, Sick
Johan Claes, Siemens
Koen Van Assche, Bayer
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DATUM
25 april 2013

PLAATS
Ingenieurshuis
Desguinlei 214, 2018 Antwerpen

INSCHRIJVINGEN
Bij voorkeur online via www.ie-net.be/trends of via 
het inschrijvingsformulier

DEELNEMINGSBIJDRAGEN
• € 325

• € 245 voor persoonlijke leden ie-net (KVIV-VIK)

• € 245 voor bedrijfsleden ie-net

• € 190 voor leden onderwijs / overheid / 65+

telkens te verhogen met 21% BTW

Deze bijdragen geven recht op deelname aan de 
studiedag inclusief deelnemerslijst, syllabus en 
catering.

ORGANISATIE EN INLICHTINGEN
ie-net vzw

Amy Desmet, projectcoördinator

Tel. 03-260 08 67

amy.desmet@ie-net.be 

PROGRAMMA 
08u30 Ontvangst & registratie deelnemers

09u00 Inleiding

  DEEL 1 : NIEUWE ANALYSER ONTWIKKELINGEN 

 Inline NMR 
n.n., Krohne

 Optical Dissolved  O2-metingen
Stefan van der Wal, Mettler Toledo Process Analytics

 All optical carbon analyser (Tunable Filter 
Spectrometer)
n.n., IMAC

12u30 Lunch

14u00 Namiddagprogramma

  DEEL 2 : SIL VOOR ANALYSERS 

 SIL voor analysers: inleiding tot SIL 
Prof. Dr. Ir. Geert Deconinck, KU Leuven - ESAT / ELECTA

 Er is de mogelijkheid voor de bezoekers om op 
voorhand vragen aan de spreker door te geven via 
website/email.

 SIL voor analysers: huidige stand, incl. casus 
voorstelling 
Bayer Technology Services, Dr. Gregor Schmitt-Pauksztat

17u00 Einde studiedag

DOELGROEP
Deze studiedag zal erg interessant zijn voor iedereen die 
professioneel betrokken is bij on-line analysers. 

Echter ook wie beroepshalve met meet- en 
regeltechniek en instrumentatie begaan is, zal in deze 
dag zeker zijn gading vinden.

Deelnemers worden zowel verwacht uit alle proces 
industrieën (chemie, farma, voeding, metaal,…) en de 
milieusector, als uit de verschillende overheden en 
academische organisaties.

TENTOONSTELLING
Een gespecialiseerde tentoonstelling ondersteunt de 
lezingen en biedt u een uitgelezen forum voor een 
gedachtewisseling met specialisten, collega’s en 
sprekers.

Per stand wordt een standaard oppervlakte van +/- 
5m² voorzien, 1 tafel en 2 stoelen met mogelijkheid 
tot aansluiting op het elektriciteitsnet.

De prijs voor een stand bedraagt 400 EURO (excl. 
21% BTW), inclusief deelnemingsbijdrage voor één 
persoon op de stand, met toegang tot het symposium.

Wie interesse heeft om een stand te reserveren kan 
hiervoor contact opnemen met Amy Desmet, tel. 
03-260 08 67 of via e-mail amy.desmet@ie-net.be

www.ie-net.be/trendsmeer recente info en inschrijven:
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Gelieve dit formulier duidelijk ingevuld (in drukletters a.u.b.) en ondertekend terug te sturen.

NAAM: MEVR./DHR.    

VOORNAAM:    

PRIVÉ-ADRES: STRAAT:   NR.:   BUS:  

 POSTNR.:   GEMEENTE:    

 TEL.:    

BEDRIJF: NAAM:     

 AFDELING:    

 FUNCTIE IN BEDRIJF:    

ADRES: STRAAT:      NR.:   BUS:  

 POSTNR.:   GEMEENTE:     

 TEL.:   FAX:   BTW NR.:    

E-MAIL:     

FACTUUR OPMAKEN OP NAAM VAN:    BEDRIJF / INSTELLING     PRIVÉ-ADRES

Uw adresgegevens worden door ie-net vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en programma’s; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op inzage, correctie of schrapping van de door ie-net bewaarde informatie.

DATUM HANDTEKENING

 Een korting van 10% op de totale bijdrage wordt toegekend vanaf een inschrijvingspakket van 2 deelnemers of meer van éénzelfde 
bedrijf/instantie. (Gelieve een kopie te maken van dit inschrijvingsformulier voor een bijkomende deelnemer)
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NIEUWE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 
IN DE ONLINE ANALYSE
❏ € 325

❏ € 245 voor leden ie-net / KVIV / VIK

❏ € 245 voor bedrijfsleden ie-net

❏ € 190 voor leden onderwijs / overheid / 65+

telkens te verhogen met 21% BTW

De deelnemingsbijdrage is betaalbaar na ontvangst van de ie-net-factuur. Alle aangegeven bedragen zijn telkens te verhogen met 21% BTW. Annuleren 
gebeurt steeds schriftelijk. Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor aanvang is 25% van de totale deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering 
wordt het volledig bedrag in rekening gebracht. Vervanging van de aangemelde persoon is altijd mogelijk. Er worden geen bevestigingen gestuurd.

Inschrijven bij voorkeur via www.ie-net.be en de directe link

OF eventueel door dit formulier:  • terug te sturen naar ie-net vzw - Desguinlei 214 - 2018 Antwerpen 1
 • terug te faxen naar 03 216 06 89

Inschrijven bij voorkeur via www.ie-net.be en de directe link

OF eventueel door dit formulier:  • terug te sturen naar ie-net vzw - Desguinlei 214 - 2018 Antwerpen 1
 • terug te faxen naar 03 216 06 89

SCHRIJF NU IN

2 deelnemers per 

bedrijf aan 1 activiteit                        

= 10 % korting!

ACTIE

13
A

SL
VT

RE
N

D
 

STUDIENAMIDDAG
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                Formulier  terug te sturen of te faxen naar :      
 
 

 
 

 
 

STUDIEDAG 
NIEUWE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE ONLINE ANALYSE 

Antwerpen, 25 april 2013 
 

 

FIRMA: …..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONTACTPERSOON: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONTACTADRES: …….………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

TEL.: ……………………………………………………………   FAX: ….……………………………………………………………………… 

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NAAM van de AFGEVAARDIGDE op de STAND: …………………………………………………………………………………………. 

Wenst te participeren in de tentoonstelling in het kader van de studiedag en huurt STANDRUIMTE als volgt: 

           400,00  €  voor een standaard-oppervlakte van ±5 m², met tafel, stoelen en netspanning 

 
incl. deelnemingsbijdrage voor één persoon op de stand, met toegang tot het seminariegedeelte, syllabus, 
documentatie, koffie/thee, lunch en afsluitingsdrink. 
 

             90,00  €  per extra m² oppervlakte   x   aantal extra m² : ………   =   ……………… € 

Wenst RECLAME te maken in de syllabus van de studiedag: 

  75,00  € voor een tweezijdig inlegvel met reclame 

door u aan te leveren in minimaal 50 exemplaren, A4-formaat, gekleurd of zwart/wit,  

uiterlijk 1 week vóór de studiedag (dus vóór  18/04/2013). 

 

aantal inlegvellen : .……………   x   75,00 €   =   ……………… € 

Alle vermelde bijdragen zijn exclusief 21% BTW. 

Wenst gratis extra exemplaren van de PROGRAMMAFOLDER (bvb. voor eigen distributie); aantal : ..…… exemplaren. 

   
 

De  TOTALE SOM  van .....................................  EURO   (+21% BTW) zal worden gestort 
na ontvangst van een factuur van ie-net vzw 

 
Facturatieadres:  idem als hierboven 

  ander : .………………………………………………………………………………………………………… 

  B.T.W. nr. : …….……………………………………………………………………………………………… 

 
Datum,      Handtekening, 

 
 

 

 
                                         GELIEVE DIT FORMULIER DUIDELIJK INGEVULD EN ONDERTEKEND 

TEGEN UITERLIJK 16/04/2013 TERUG TE STUREN 

 Tentoonstellingsruimte wordt toegekend in volgorde van ontvangst van de formulieren, van zodra de beschikbare    
 zaalcapaciteit niet meer toereikend is zien wij ons genoodzaakt om aanvragen te weigeren. 

HUUR STANDRUIMTE 
RECLAME in de SYLLABUS

13ALSVTREND

ie-net vzw 
Desguinlei 214 
B-2018 Antwerpen 1 
Fax. 03-216 06 89 
E-mail : amy.desmet@ie-net.be  


