
 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Ontbijtsessie 
powered by NVDO en Oceanz 3D Printing 

 
Reductie van tijd en geld in onderhoud? 3D printen!  
 
Woensdag 21 september: 07.30-10.00 uur, Oceanz Ede 
 

Additive manufacturing, ook wel 3D printen genoemd, is een andere benadering van industriële 

productie. Met additive manufacturing kunnen lichtere, sterkere onderdelen en systemen worden 

gemaakt. Additieve fabricage biedt veel kansen en mogelijkheden, denk aan verbeterde 

prestaties, complexe geometrie, een vereenvoudigde fabricagemethode en warehousing. 

 

Dankzij de goede eigenschappen van verschillende 3D printmaterialen is de 3D printtechniek 

zeer geschikt om in te zetten voor de productie van machines en onderdelen. Denk bijvoorbeeld 

aan de toegevoegde waarde in de productie en onderhoud van apparaten, gereedschap of 

machines. 

 

 

Tijdens deze leerzame ontbijtsessie bespreken we: 
• Het verschil tussen 3D printen, Rapid Prototyping en Additive Manufacturing 
• Materialen, technieken en toepassingen in onderhoud 
• Wat de invloed is van 3D printen op het onderhoud van assets 

• Hoe te beginnen met 3D printen 
• Praktijkcasus  

 

 

Programma (07.30-10.00 uur) 
• Ontbijt 
• 3D printen en de inzetbaarheid 
• Rondleiding bij Oceanz 
• Invloed op onderhoud en hoe te beginnen 
• Praktijkcasus 

 

 
Spreker 
Erik van der Garde – CEO Oceanz 3D Printing  
Oceanz is een professioneel 3D printbedrijf, al jaren bekend met de markt, branchegenoten en professionals. Met 
opgedane kennis en concrete business cases heeft Oceanz volop ervaring opgedaan binnen diverse branches, waaronder 
Industrie, het Medische werkveld, Food & Agri, Automotive en Aerospace. “We verbreden onze kennis continu, gaan op 
zoek naar noviteiten en zijn niet schuw van innovaties en ontwikkelingen. Samen met onze klanten ontwikkelen en 
creëren wij 3D print-innovaties die hét verschil maken in elk productieproces. Het resultaat: kostenbesparing, reductie 
van faalkosten en het verhogen van de productiecapaciteit”. 

  
 
*Deelname is gratis en we kunnen 25 professionals een deelnameplek geven 
 Indien je niet aanwezig bent zonder afmelding vooraf, brengen wij no-show kosten van €75,- in rekening 

  

Aanmelden kan hier! 

https://www.nvdo.nl/kalender/21-september-ontbijtsessie-reductie-van-tijd-en-geld-in-onderhoud-3d-printen-691/

