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Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Transport/Goederen van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor

Het Expertisecafé “You must be Dutch ….!
de kleurrijke belevenissen van een schadekoper”
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

:
:
:
:
:
:

(Kandidaat) Register-Experts in de branche Transport/Goederen
donderdag 27 november 2014
19.00 - 21.30 uur
Dylans te Rotterdam
EUR 25,00, exclusief BTW
1 PE - punt

Inhoud
Het handelen in beschadigde producten is een uiterst complex beroep en vraagt een constante alertheid
in de markt. Daar waar vroeger “boerenverstand” voldoende was om een zaak binnen te halen, is het
vandaag een ingewikkeld kluwen geworden van ervaring, productkennis, juridische ondersteuning,
cashmanagement en vooral networking.
De heer Luc Bonami, CEO van ANNO Chemicals NV, is deze keer de gastspreker. De heer Luc Bonami
zal in zijn presentatie ingaan op het thema schadekopen in het algemeen en dit verder toelichten met een
aantal anekdotes waar menigeen zijn zaak in zou kunnen herkennen.
ANNO Chemicals is een bedrijf met kantoren in Houston, Rotterdam, Moskou, Antwerpen en Hong Kong,
gespecialiseerd in vier disciplines in de wereld van de vloeibare chemie:
- Internationale handel van prime producten
- Salvage trading: het opkopen van beschadigde goederen meestal aangeboden door experts en
hun verzekering
- Industry assistance: het opkopen van producten die voortkomen uit productiefouten, onverzekerde
schades etc., meestal aangeboden door de industrie zelf
- Consultancy: voornamelijk adviezen om economische waardes op schadepartijen te bepalen (in zaken
die over het algemeen al afgehandeld zijn en waar ANNO geen betrokken partij was)
Tijd
De presentatie gaat om 19.00 uur van start. Afhankelijk van de interactie vanuit de groep zal de
presentatie circa een uur duren. Vervolgens is er tijd voor persoonlijke interactie tijdens de aangeklede
borrel in het Dylans café. Om 21.30 uur wordt de bar voor het NIVRE gesloten en dienen consumpties
direct aan de bar afgerekend te worden.
Locatie
Het Expertisecafé vindt plaats bij Dylans, Kralingseweg 224, 3062 CG Rotterdam.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van Dylans.

Deelname en Permanente Educatie
Het Expertisecafé wordt primair georganiseerd voor de (kandidaat) Register-Experts van de branche Transport/
Goederen. Aanmelden geschiedt uitsluitend middels Extranet.
De deelnemers ontvangen in het kader van de Permanente Educatie 1 opleidingspunt.
Annulering
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Bij annulering binnen een week voor
aanvang van het evenement 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.
Wij hopen u op 27 november a.s. te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Transport/Goederen
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