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   A CHANGE IS NEVER EASY BUT ALWAYS POSSIBLE ...    
       

 

 

 

Al 30 jaar brengt imo-imomec chemici, fysici en ingenieurs samen. Elk van hen voert
multidisciplinair materiaalonderzoek uit. Naast fundamenteel onderzoek voert imo-imomec
bedrijfsgericht ook bedrijfsgericht, wetenschappelijke dienstverlening uit. 
Door het bundelen van de verschillende disciplines binnen de dienstverlening is het team "imo-
imomec services" ontstaan. De vier onderzoeksgroepen die voordien als zelfstandige
entiteiten fungeerden, bundelen vanaf nu hun kennis en kunde waardoor wij u een bredere
dienstverlening kunnen aanbieden.
Binnen deze entiteit blijft Het VerpakkingsCentrum de expertises aanbieden waarin wij
gespecialiseerd zijn. Voortaan zal u ons ontmoeten onder onze nieuwe naam, namelijk
Materials and Packaging Research & Services, afgekort MPR&S..
Samen met onze partners: EMAP, ACC (vroeger TANC) en AMS (vroeger ELPHYC) zullen wij dàt
wat we vandaag goed doen morgen nog beter kunnen. Hierdoor kunnen wij u een nog bredere
dienstverlening aanbieden. 

Als 'Het verpakkingsCentrum' danken wij u voor de jaren van vertrouwen. Als MPR&S willen
wij - met meer dan 30 jaar ervaring in dienstverlening - weer verder met u in zee gaan. Graag
tot uw dienst !

 

 

  

         
  

     

        
        

   

KALENDER HANDS-ON WORKSHOPS 2021  

  

Ook in 2021 helpen wij graag uw kennis verbreden.

23 februari 2021 
Sealen olv ing. Bram Bamps 
Inschrijven? Klik hier.

9 maart 2021 
Kunststoffen met oog voor duurzaamheid olv ing. Gudrun
Nowicki
Inschrijven? Klik hier.

8 juni 2021 
Gaspermeabiliteit o.l.v. ing. Dimitri Adons
Inschrijven? Klik hier.

21 oktober 2021 

 
- Van papier tot transportdoos olv ing. Dimitri Adons en ing.
Gudrun Nowicki. Deze workshop wordt georganiseerd ism
Rycobel/Rycolab 
Inschrijven? Klik hier.

          
      

   De VerpakkingsCentrum/imo-imomec nieuwsbrief wordt trimestrieel verstuurd. 
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje naar elke.vernelen@uhasselt.be.

   

       

         

   

Postadres:
Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE-3500 Hasselt 

Leveradres (koerierzendingen) & bezoeken:   
UHasselt | VerpakkingsCentrum | Technologiecentrum 

Wetenschapspark 27 | BE-3590 Diepenbeek

www.uhasselt.be/VerpakkingsCentrum
          

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JhUigwxsZ4zL7MPnC_0_4c2ii7-9eKuUKTy7vQsdiRYU3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUg-sW4azwHGCWwjvD2BSj7pxUprxZkAGDKfd4frM6kpShGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgE1EP7ivya_fpPoMQqFRU9qPHxEtdysQK9l_KZO1KVsuiEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm6RsEZDcbYi0e01nWuvJUdKvyJ_H7wvL9pzxKG-6g__rnAw/viewform
elke.vernelen@uhasselt.be
https://www.uhasselt.be/VerpakkingsCentrum



