DATUM: 10-12-2020

UITNODIGING ONLINE NIVRE BIJEENKOMST
Help langlopende letselschades de wereld uit
Het onderwerp tijdens deze interactieve bijeenkomst voor de branche
Personenschade is:

Heeft u ook het goede voornemen om de langlopende dossiers de wereld uit te
helpen?
Wanneer en tijd
Donderdag 14 januari 2021 van 15.00 uur – 17.00 uur
Programma
Centraal staan de afwikkeling van langlopende letselschadezaken. Dr. Rianka
Rijnhout trapt af met een presentatie over de uitkomsten van haar onderzoek
hiernaar. Vervolgens gaan we in 5 groepen in een breakout sessies om deze
uitkomsten verder te bespreken en met elkaar tot een concrete aanbeveling per
groep te komen. Tijdens de breakout sessie kunnen de deelnemers elkaar zien en
horen.
Remco Heeremans (De Letselschade Raad) is dagvoorzitter van de bijeenkomst in
samenwerking met Buzzmaster. Arjen van Iwaarden (Programma-manager Platform
Personenschade Verbond) en Edwin Bosch (voorzitter ASP Advocaten) geven een
inleiding op dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken.
In een forum worden uiteindelijk de aanbevelingen vanuit de breakout sessies
besproken en tot goede voornemens voor 2021 omgebogen.
PE-punten
Deelname aan dit webinar levert NIVRE deelnemers in totaal 2 PE-punten op. De
voorwaarden voor het verkrijgen van PE-punten is een volledige deelname aan het
webinar.
Kosten
De kosten voor deze online bijeenkomst zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.
Hoe meer deelnemers hoe goedkoper wij de bijeenkomst kunnen aanbieden. Het
bedrag voor deze bijeenkomst zal variëren tussen de € 75,00 en € 120,00 exclusief
btw.

Deelname en annuleren
Aanmelden kan uitsluitend in Extranet. Na aanmelding wordt er via Extranet een
deelnamebewijs verstuurd die u als niet verzonden kan beschouwen. Enkele dagen
voor het webinar ontvangen de deelnemers een deelnamelink en inloggegevens.
Bij annulering in Extranet of per email naar y.vermeer@nivre.nl binnen één week voor
aanvang brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Bij latere afmelding of
afwezigheid is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Wat heeft u nodig
 Een computer of laptop + mobiele telefoon of tablet
 Een goede internetverbinding is vereist. Wij adviseren een bekabeld netwerk
voor een stabiele verbinding. Wifi kan, maar kan mogelijk vertraagd werken.
De twee aparte inlogcodes ontvangt u enkele dagen voorafgaand de bijeenkomst.
Bent u er ook bij? Graag tot 14 januari aanstaande!
Met vriendelijke groet,
Namens commissie Seminars
Desiree Lam, Martin de Haan en Peter van den Bedem
Yvonne Vermeer

NIVRE zorgt voor kwaliteitsgarantie in schade-expertise
Inzet van NIVRE-re’s biedt de hoogst mogelijke kwaliteitsgarantie bij schade-afwikkeling. Dit uit zich in
een accurate dossierbehandeling, vakinhoudelijke en procesmatige kennis, communicatieve vaardigheden
en een objectieve en professionele beroepshouding. Alle re’s vallen onder de Gedragscode van het NIVRE
en zijn onderworpen aan Tuchtrecht.

Dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlage(n) zijn uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n). Wanneer u het per abuis ontving, verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de
afzender hiervan in kennis te stellen. Verdere verspreiding aan en gebruik door anderen is niet
toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan
de informatie.

