
 

EN-ISO 14119 in de praktijk 

Thema De norm EN-ISO 14119 heeft op 30-04-2015 haar voorganger EN1088 definitief 

vervangen. Wat houdt deze norm vergeleken met de EN1088 in en welke voordelen zijn er 

voor de gebruikers? Deze en andere vragen zullen in dit seminar worden besproken en er 

zal praktische hulp worden gegeven voor de transitie. 

Doelgroep 

Inhoud � Korte inleiding in de actuele normen 

� EN1088 versus EN-ISO 14119: wat blijft gelijk, wat is veranderd? 

� De relatie met EN-ISO 13849-1 en met de Machinerichtlijn 

� Gedetailleerde informatie over de onderwerpen; manipulatie, fout-uitsluiting, 

coderingsniveaus (5) en classificatie van sensoren (4) 

� Inzichtelijk maken van oplossingen voor de toepassing van EN-ISO 14119 aan de 

hand van praktische voorbeelden 

� Machinebouwers 

� Elektroconstructeurs 

� Veiligheidsspecialisten 

 

Deelnamekosten 

Datum en locatie 

Duur 09:30 - 16:00 uur 

Aan deze training zijn geen kosten verbonden (het aantal plaatsen is beperkt) 

� 12-09-2017 België regio Gent 

� 13-09-2017 België regio Genk 

� 14-09-2017 Nederland regio Utrecht 

 

 

Docent Vladimir Dragosavic - International Training Manager 

Expert machineveiligheid met meer dan 25 jaar ervaring 

Lid van NEN Normcommissie NEC44-363044 en NEN Platform 60204 

 



 

 

Vragen over het seminar? 

Schrijf ons een E-mail of bel 

+31 (0)78 615 4766 

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging met eventuele aanvullende informatie en de factuur die voor aanvang van het 

seminar voldaan dient te zijn. De prijs is inclusief trainingsmaterialen, certificaat van deelname, lunch en drankjes. Eventuele reis- en verblijfkosten zijn niet 

inbegrepen. Het aantal deelnemers per seminar is beperkt. Wij ontvangen uw inschrijving graag ten minste 14 dagen voor het seminar. In geval van 

annulering tot 3 dagen voor het seminar betaalt u € 50 annulerings- en administratiekosten. Als u na deze dag annuleert, dan bent u het volledige 

factuurbedrag verschuldigd. Annuleren kan alléén schriftelijk per fax of E-mail. Vervanging door een collega is altijd toegestaan! EUCHNER behoudt zich het 

recht voor een seminar om organisatorische redenen of een te laag deelnemersaantal te verplaatsen of te annuleren. Ondanks de zorgvuldige samenstelling 

van het seminar aanvaardt EUCHNER geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen. 

Er zijn geen vorderingen tegen EUCHNER mogelijk, tenzij EUCHNER wettelijk aansprakelijk is. 

 

Dit formulier kunt u faxen naar   +31 (0) 078-615 4311  of scannen en mailen naar   joanne.de.bruijn@euchner.nl 

12-09-2017               13-09-2017               14-09-2017               10-09-2015               

17-09-2015 
      

Firma ……………………………………………………………………………….……………………….. 

Adres …………………………………………………………………………….………………………….. 

Pc + Woonplaats …………………………………………………………………………….………………………….. 

Telefoon ………………………………………………………………………….…………………………….. 

E-mail ………………………………………………………………………….…………………………….. 

 

Deelnemer 1 

Naam ………………………………………………………………………….…………………………….. 

Telefoon ………………………………   E-mail ……….…………………….…………………………….. 

 

Deelnemer 2 

Naam ………………………………………………………………………….…………………………….. 

Telefoon ………………………………   E-mail ……….…………………….…………………………….. 

 

 

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

Datum                                  Handtekening                               Firmastempel 

Aanmelding Aanmelding 
Wij willen graag deelnemen aan het seminar: 

ENENENEN----ISOISOISOISO    14119 in de praktijk14119 in de praktijk14119 in de praktijk14119 in de praktijk    

 


