
 

 

  

 

 

 

 

adres 

Nijmeegseweg 40 

5916 PT Venlo 

postadres 

Postbus 11 

5900 AA  Venlo 

Website 

riskfactorylimburgnoord.nl 

KBO Gronsveld / Rijckholt 

t.a.v. Lilian Houben – van Wanrooij 

Rijksweg 211 

6247 AG Gronsveld 

 

 

Uw kenmerk [Uw kenmerk] Datum 21 oktober 2021 

Ons kenmerk RF-2122-22 Behandeld door Jim Caris 

Bijlage(n) 1 Telefoon 06 – 11771751 

Onderwerp Bezoek Risk Factory Limburg Noord E-mail info@riskfactorylimburgnoord.nl 

 
 

Beste heer, mevrouw, 

 

 

Met deze brief bevestigen wij het bezoek van uw KBO-afdeling aan de Risk Factory Limburg-Noord. 

Daarnaast geven wij graag wat praktische informatie over het bezoek. 

 

In het convenant is afgesproken dat de kosten voor het bezoek aan de Risk Factory € 12,50 per persoon 

bedragen. Dit is inclusief kopje koffie/thee en vervoer. Ook zal er een koekje bij de koffie worden 

verzorgd. Let op dat de deelnemers enkele uren van huis zijn, dus dat het voor sommigen wellicht fijn is 

om zelf eten voor in de bus mee te brengen.  

Wij verzorgen het vervoer vanaf de afgesproken vertreklocatie naar de Risk Factory Limburg-Noord  en 

weer terug. Het is dan ook niet mogelijk met eigen vervoer te komen. Als er geen wijzigingen volgen,  zal 

er geen contact meer met u opgenomen worden over de hieronder genoemde vertrektijden.  

 

 

Datum bezoek   donderdag 7 juli 2022 

Tijdstip vertrek vanaf vertreklocatie 11:30 uur 

Adres vertreklocatie 

 

Bij de kerk (in de buurt van restaurant de 

Grenedeer) -  Rijksweg 41,Gronsveld  

 

Aanvang bezoek 13:00 uur 

Vertrek Risk Factory Limburg Noord 16:00 uur 

Aanvullende opmerkingen  

 

 

Minimale groepsgrootte 20 personen 

Maximale groepsgrootte 40 personen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wat gaan we doen? 

 

U komt aan bij de Risk Factory. Hier doorlopen de deelnemers de door u gekozen gezondheids- en 

veiligheidsscenario’s. Bijgevoegd de informatie over de verschillende scenario’s.  

Na aankomst volgt een korte instructie waarin het programma wordt uitgelegd. Daarna wordt de groep 

onderverdeeld in kleinere groepen.  
 

 

Wij verzoeken u ons onderstaande gegevens via de mail toe te sturen: 

• Verwachtte groepsgrootte  

▪ Indicatie groepsgrootte ± 1 maand van tevoren 

▪ Definitieve groepsgrootte 1 week van tevoren 

• Aantal mindervalide bezoekers met rolstoel 

• 4 gekozen scenario’s (zie bijlage voor keuzemogelijkheden) 

• Factuuradres 

 

2. Zoals in het convenant afgesproken, bedragen de kosten voor het bezoek € 12,50 per persoon. 

Hiervoor wordt een factuur opgemaakt en toegestuurd aan de contactpersoon van de betreffende 

KBO-afdeling.  

3. Als bij u bekend is dat deelnemers een (erg) vervelende ervaring hebben gehad, die in lijn ligt met 

onze scenario's (brandveiligheid, verkeersveiligheid, 112 melden, noodsituaties, gezond omgaan 

met internet en positief gezond), verzoeken wij u dit in de email  te melden bij de coördinator van de 

Risk Factory Limburg Noord. 

 

 

Wat mag u van ons verwachten? 

 

Op de dag van uw bezoek aan de Risk Factory staan onze begeleiders klaar om uw leden te ontvangen, 

om er vervolgens samen een belevenisvol, leerzaam en mooi bezoek van te maken.  

 

Ondanks alle voorbereidingen kan het voorkomen dat het bezoek niet geheel verloopt volgens plan (bv. 

afwijking van de genoemde tijden). Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

Voor nu, nogmaals van harte welkom op de Risk Factory Limburg-Noord  en wij wensen u op voorhand 

een leerzame dag. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jim Caris 

Coördinator Risk Factory Limburg-Noord 

 

 


