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Geachte (Kandidaat) Register-Risicodeskundige,
Namens de vakcommissie Vervoer & Transport van het branchebestuur van het geassocieerd Register
Risicodeskundige nodigen wij u hierbij van harte uit voor het seminar

Digitale Vrachtbrief
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Dinsdag 19 mei 2015
: 15.00 uur tot 19.00 uur
: Transfollow Beurtvaartadres, Hofweg 33, 2631 XD te Nootdorp
: 2 opleidingspunten
: € 50,00 exclusief btw

Inhoud
Hoe is de wetgeving over de vrachtbrief geregeld? Waarom wordt er nog steeds een papieren vrachtbrief
gebruikt? Is er al een digitale veilige oplossing voor de papieren vrachtbrief? Ladingschade opnemen op de
vrachtbrief, waar moet je op letten? Op onder andere deze vragen kunt u een antwoord verwachten tijdens
de workshop “Digitale Vrachtbrief”, die speciaal voor de aangesloten NIVRE-leden wordt georganiseerd.
In het eerste deel van de workshop wordt u na ontvangst welkom geheten. In een interactieve sessie
maakt u kennis met Beurtvaartadres en krijgt u een indruk hoe logistiek Nederland de vrachtbrieven door
de jaren heen heeft gebruikt. Aansluitend krijgt u een uitgebreide toelichting op de internationale wet- en
regelgeving ten aanzien van de (digitale) vrachtbrief.
In het tweede gedeelte van de workshop krijgt u inzage in de ontwikkeling van de digitale vrachtbrief en
Transfollow in het bijzonder. Er wordt ingegaan op de realisatie van het systeem, de betrokken partijen en
de werking van het systeem. De workshop wordt afgesloten met een demonstratie waarbij de deelnemers
zelf in staat zijn om een vrachtbrief met Transfollow af te tekenen.
Programma
Het programma bestaat uit:
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 15.40 uur
15.40 - 16.00 uur
16.00 - 16.45 uur
16.45 - 17.45 uur
17.45 - 18.30 uur
18.30 - 19.00 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord
Presentatie Transfollow Beurvaartadres door
de heer P. Huijgen
Toelichting internationale wet– en regelgeving
vrachtbrieven door mevrouw S. Stibbe
Buffet
Presentatie en demonstratie Transfollow door de
heren M. Koch en P. Huijgen
Discussie / afsluiting

Deelname
Aan dit seminar kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Indien aanmelding via Extranet niet meer mogelijk is,
verzoeken wij u als geïnteresseerde (via Extranet) te registreren.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs. Na deelname ontvangt u door middel van Extranet
een bewijs van deelname.
Locatie en parkeergelegenheid
Het seminar vindt plaats bij Transfollow Beurtvaartadres te Nootdorp. Er is voldoende parkeergelegenheid op het
terrein van Beurtvaartadres aanwezig. Voor een routebeschrijving verwijzen wij u naar de website van
Beurtvaartadres .
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 2 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs
van deelname.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Bij annulering binnen één 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 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,

Vakcommissie Vervoer & Transport
branche Risicodeskundige

