
11.09.2014 
Best Value Procurement voor 
Asset Management

Drinkwaterproductielocatie (Waternet) 
Waternet, Amsterdam Weesperkarspel

Inschrijfformulier 11.09.2014
Gegevens deelnemer(s)
Naam (voorletters/titel) .................................................
.....................................................................................
Email adres.. .................................................................

Naam (voorletters/titel) .................................................
.....................................................................................
Email adres.. .................................................................
Geboortedatum indien jonger dan 35 jaar ......................

Bedrijf/Organisatie: ......................................................
Postbus: .......................................................................
Postcode: ..................... Plaats: ....................................
Telefoon: ......................................................................
Fax: ..............................................................................
Lid NVDO        ja       nee     
Uw inkoop (order)nummer: ............................................

Inschrijving door
Naam: ..........................................................................
.....................................................................................
Functie: ........................................................................
Datum: ........................ Handtekening: .........................

Bestemd voor
Best Value Procurement gaat verder dan het conventionele 
inkoop- en verkoop traject. De studiedag is dan ook vooral 
bedoeld voor functionarissen die betrokken zijn bij de se-
lectie, keuze en uitvoer van een mogelijk BVP traject. 
Reliability engineers, maintenance managers, productie-
managers, plant- en sitemanagers, CFO’s, COO’s, directies 
van product- en dienstenleveranciers,  projectmanagers, 
EPC contractors, contractbeheerders en directievoerders. 
Ook wanneer u niet tot deze primaire doelgroep hoort, maar 
graag meer wilt weten over BVP, bent u natuurlijk welkom 
om aan deze studiedag deel te nemen. Bent u zelf niet in de 
gelegenheid, dan kunt u zich door een collega laten verte-
genwoordigen.

Aanmelding 
U kunt zich voor deze studiedag aanmelden via www.nvdo.
nl/evenementen. U kunt zich ook aanmelden door dit in-
schrijfformulier in te vullen en op te sturen aan: NVDO, Post-
bus 138, 3990 DC Houten. U kunt uw aanmelding ook faxen: 
030 – 6346041 of mailen: info@nvdo.nl
Na registratie ontvangt u een bevestiging van uw aanmel-
ding, alsmede een routebeschrijving.

Gratis Introducé(e) 
De NVDO stimuleert graag jongeren voor dit onder-
werp daarom kunt u iemand jonger dan 35 jaar als gratis 
introducé(e) meenemen naar deze dag.

Kosten en Annulering
De kosten (ex BTW) van deelname bedragen € 395,- voor 
NVDO-leden en, € 495,- voor niet-leden. In het inschrijfgeld 
is inbegrepen: deelname aan de studiedag, lunch, koffie en 
thee in de pauzes, borrel en de presentaties van de spre-
kers.

Tot 28 augustus 2014 kan kosteloos geannuleerd worden. 
Daarna wordt het totale bedrag in rekening gebracht.  Het 
is altijd mogelijk een vervanger uit de eigen organisatie te 
sturen.

Locatie
Drinkwaterproductielocatie van Waternet, Amsterdam

Inlichtingen
Telefonische inlichtingen worden tijdens kantooruren door 
het NVDO-secretariaat 030 - 6346040 verstrekt.
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