UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

SEMINAR “WATERACCUMULATIE OP PLATTE DAKEN”

Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branches Aansprakelijkheid-Technische
Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra
: dinsdag 12 november 2019
: 15.00 - 20.00 uur
: Van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal
: € 50,00, excl. BTW
: 3 PE-punten

Inhoud
Tijdens het seminar ‘Wateraccumulatie en instorting van platte daken’ wordt u meegenomen in de techniek
en de constructieve aspecten van platte daken en de rol van de expert bij instorting van platte daken.
Als gevolg van extremer weer neemt de kans op dak-instortingen in Nederland toe. Dat raakt verzekeraars
en makelaars via claims op opstal-, inventaris- en bedrijfsschadeverzekeringen, maar ook op de CARverzekering, de AVB van aannemers en BAV van architecten en constructeurs.
Sprekers
- Prof.ir. Simon Wijte, Faculteit Bouwkunde, Concrete Structures, TU Eindhoven / Adviesbureau
Hageman.
Hij zal in zijn presentatie ingaan op de stand van de techniek, de oorzaken en de invloed van de
veranderende weersomstandigheden / het klimaat.
- Mr. Peter Knijp van Stadermann Luiten Advocaten, gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en
verzekeringsrecht.
In zijn presentatie zal hij ingaan op de aansprakelijkheid- en verzekeringsrechtelijke kanttekeningen.
- Ing. Joep Delissen, NIVRE-re expert van EMN, gespecialiseerd in CAR en AVB bouwschaden.
Hij zal in zijn presentatie een casus presenteren, waarna er ruimte is voor een plenaire discussie en
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Programma
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 15.35 uur
15.35 - 16.25 uur
16.25 – 17.15 uur
17.15 - 17.35 uur
17.35 - 18.25 uur
18.25 - 18.40 uur
18.40 - 20.00 uur
20.00 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie Simon Wijte “Dak-instortingen, oorzaken, weersinvloeden en trend daarin”
Presentatie Peter Knijp “Dak-instortingen, aansprakelijkheid- en verzekeringsaspecten”
Pauze
Presentatie Joep Delissen “Casus, wat moeten we onderzoeken, feiten en
detailonderzoek van een deskundige expertise”
Toetsing
Buffet
Sluiting

Aan- en afmelden
Aan het seminar kunnen maximaal 100 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend door
middel van Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een barcode als inschrijfbewijs. In geval van
annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden. Bij annulering binnen een week voor aanvang
brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder afmelding vooraf wordt het volledige bedrag voor
deelname in rekening gebracht.

