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Geachte (Kandidaat-) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Brand en Aansprakelijkheid Technische Varia van het NIVRE nodigen wij u van harte uit
voor deelname aan de lezing
Vernieuwde Brandregresregeling 2014
Datum
Tijd:
Locatie
Kosten
PE-punten

: maandag 17 maart 2014
: 16.30 uur
: Van der Valk, Hoofdveste 25, 3992 DH te Houten
: € 60,00
: 20

Inhoud en programma
Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de reikwijdte van de Brandregresregeling 2014. Ook worden de
wijzigingen vanaf 1 januari 2014 en de gevolgen hiervan voor de werkzaamheden van de Brand en Aansprakelijkheidsexpert toegelicht. Tijdens dit programma is er voldoende gelegenheid voor discussie.
Programma
16.30 uur
17.00 uur
18.00 uur
18.45 uur
19.30 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie introductie, inhoud en aanpassingen in de regeling
door de heer mr. S.J.M. Remmerswaal – Crawford & Company
Buffet
Vervolg presentatie en discussie
door de heren mr. S.J.M. Remmerswaal en mr. K. Brand – Cunningham Lindsey
Einde programma

Deelname
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als
inschrijfbewijs.
Annulering
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst wordt u 50% van het bedrag in
rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij helaas genoodzaakt u het volledige bedrag voor
deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,

Commissie Seminars & PE
branche Brand en ATV
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