“Deutsche Bahn – MEET THE BUYER”
24 september 2019 – Kleef (D)
Locatie: ´t Poortje, Siemensstr. 31, D-47533 Kleve

Uitnodiging

De Deutsche Bahn (DB) investeert stevig in railinfrastructuur,
met name in de grensdeelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW).
Naast de Betuweroute staan er diverse grote projecten op de
rol. Alleen al in onderhoud en sanering van bestaand spoor en
kunstwerken wordt de komende 10 jaar zo’n € 86 miljard
gestoken.
Bent u ondernemer in de railinfrastructuur en heeft u interesse
in zakendoen in Duitsland? En wilt u weten wat de
mogelijkheden zijn om voor DB-projecten in aanmerking te
komen?
Bij deze bijeenkomst ontvangt u concrete informatie over de
belangrijkste projecten en de inkoopprocedures van DB.
Verder heeft u de mogelijkheid om in 1-op-1 ‘speeddating’
gesprekken mogelijkheden voor samenwerking met DB te
verkennen.
Ook verzorgt DB korte interactieve sessies over verschillende
aspecten van railinfrastructuur, waarin u kennis en ervaring
kunt uitwisselen met de experts van de Deutsche Bahn.
De voertaal van de bijeenkomst is Duits. Aan de bijeenkomst
zijn geen kosten verbonden. Het aantal plaatsen is beperkt,
meldt u zich dus snel en graag uiterlijk 27 augustus aan:
online-aanmelding

Wij kijken uit naar uw deelname!

Contact:
André Holtvlüwer
Consulaat-Generaal te Düsseldorf
Email: dus-ea@minbuza.nl

Programma

09.00 uur

Inloop gasten (koffie, thee)

09.30 uur

Welkom door gastheer Freddy Heinzel, Honorair
Consul te Kleef en advocaat bij STRICK Rechtsanwälte &
Steuerberater

09.40 uur

Presentatie Betuweroute en andere grote projecten
in NRW; Stefan Ventzke, DB Netze

10.30 uur

Pauze

10.45 uur

Interactive sessies met experts van DB:
A: Beschaffungsprozesse/Vergabeformen
B: Grundlagen des Präqualifikationssystems, Markteintritt:
Erfolgsfaktoren & System Bahn
C: Brückenprogramm, Konstruktiver Ingenieurbau,
Verkehrswege & Erbau, Oberleitungsanlagen
D: Bauüberwachung & Planung

13.00 uur

Netwerklunch

14.00 uur

1-op-1 ‘speeddating’
gesprekken

Parallel en doorlopend:
2 voordrachten à 20 min:
I: Zukunftsperspektive
Bahn - quo vadis?
Deutsche Bahn AG
II: Werken in
Duitsland – De
juridische & fiscale
aspecten
STRICK Rechtsanwälte &
Steuerberater
(Nederlandstalig)

17.00 uur

Netwerkborrel

18.30 uur

Einde

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.
De voertaal tijdens deze bijeenkomst is Duits.
Online-aanmelding uiterlijk 27 augustus.

Contact:
André Holtvlüwer
Consulaat-Generaal te Düsseldorf
Email: dus-ea@minbuza.nl

