Persbericht

Nexans wijdt speciale conferentie aan brandveilige kabels
en Bouwproductenverordening (CPR)
De conferentie in Jaarbeurs Utrecht brengt experts samen om te discussiëren
over de ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid en nieuwe
regelgevingen
Rotterdam, 16 juli 2015 - Onder de titel ‘’Een Heldere Kijk op Brandveilige Kabels en de nieuwe
Bouwproductenverordening”, houdt Nexans Nederland op 16 september 2015 in Jaarbeurs
Utrecht een conferentie over brandveilige kabels en de Bouwproductenverordening (CPR)
voor kabels, met betrekking tot hun brandgedrag, die op 1 december 2015 van kracht wordt.
“De verordening heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Zo
zullen architecten, ingenieurs en installateurs verantwoordelijk zijn voor het selecteren van het
juiste product met bijbehorende brandklasse voor de van toepassing zijnde situatie. Ook zullen
nationale autoriteiten te maken krijgen met het stellen van eisen en het verrichten van
markttoezicht. Het is dan ook van groot belang de gevolgen van de verordening goed te
begrijpen”, zegt Marcel Greveling, Verkoopdirecteur van Nexans Nederland.
Specialisten van Nexans en andere hoog aangeschreven experts zullen de aanwezigen hun
bevindingen op het gebied van materialen, regelgeving en aansprakelijkheid voorleggen, met
inbegrip van de nieuwe Europese regelgeving en de implicaties voor Nederland. Na de
presentaties is er gelegenheid tot discussie en vragen stellen aan de panelleden.
Paul Borghouts, Product Manager van Nexans Nederland, licht toe: “We hebben een zeer
interessant programma met specialisten van Nexans en andere erkende deskundigen, zoals
Professor Patrick van Hees van de Universiteit van Lund (Zweden); ir. Hajé van Egmond,
verbonden aan het Instituut voor Bouwkwaliteit; dr. Richard Neerhof, Associate Professor
Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.”
De conferentie is vooral bedoeld voor professionals die elektrotechnische installaties in
gebouwen ontwerpen, die rekening moeten houden met voorzorgsmaatregelen tegen brand
en op de hoogte moeten zijn van de nieuwe regelgevingen. Het aantal plaatsen is beperkt,
daarom is online registratie vooraf verplicht.
Inschrijven voor de conferentie kan via: www.nexans.nl/conferentie
Over Nexans
Nexans brengt energie tot leven via een uitgebreid assortiment kabels en kabeloplossingen die wereldwijd
klanten helpen betere prestaties neer te zetten. De teams van Nexans stellen zich als partners ten dienste van
hun klanten in vier grote sectoren: transmissie en -distributie (energienetten op het land en onderzees),
energiebronnen (olie & gas, mijnbouw en hernieuwbare energiebronnen), transport (weg, spoor, lucht, zee) en
bouw (commerciële en residentiële bouw en data centers). De strategie van Nexans is gebaseerd op de
voortdurende innovatie van producten, oplossingen en diensten net als op de ontwikkeling van haar
werknemers, de begeleiding van klanten en de introductie van veilige en milieuvriendelijke industriële

processen. In 2013 werd Nexans de eerste speler in de kabelindustrie die een Stichting oprichtte om duurzame
initiatieven te ondersteunen die achtergestelde gemeenschappen wereldwijd toegang tot energie geven. Met
een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan bijna
26.000 mensen. De Groep realiseerde in 2014 een omzet van 6,4 miljard euro. Nexans is genoteerd op de beurs
van NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.
Meer informatie op: www.nexans.nl
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