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

Aansprakelijkheid in de agrarische sector
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Dinsdag 9 juni 2015
: 15.30 uur tot 20.00 uur
: BoerBert, ‘s-Gravensloot 14, 3471 BM te Kamerik, www.boerbert.nl
: 3 opleidingspunten
: € 75,00 exclusief btw

Inhoud
Aansprakelijkheid bij de acceptatie van agrarische risico’s is een onderbelicht onderwerp. Om die reden is
door de vakcommissie Agrarisch gekozen om de risicodeskundige meer bewust te maken. Tijdens dit
seminar zal advocaat mevrouw mr. Anita de Ruiter van Nysingh Advocaten een algemene inleiding over
aansprakelijkheid verzorgen waarbij zij o.a. zal ingaan op de diverse soorten aansprakelijkheid aangevuld
met praktijkvoorbeelden. Mevrouw De Ruiter heeft als specialisatie aansprakelijkheid, vervoer en
verzekeringen. Vervolgens gaan de heren Sako Knottnerus, schadebehandelaar bij Delta Lloyd, en
Ad Pelders, schade-expert bij Achmea, inzoomen op de praktijk met casusbespreking.
Na de broodjesmaaltijd volgt een inleiding over het gastbedrijf BoerBert. Tijdens een korte rondleiding bij
BoerBert wordt u verzocht de risico’s en de preventie in kaart te brengen. Dit wordt plenair besproken,
waarna er met een vragenronde wordt afgesloten.
Programma
Het programma is als volgt:
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.15 uur
18.15 - 18.45 uur
18.45 - 19.00 uur
19.00 - 19.15 uur
19.15 - 19.45 uur
19.45 - 20.00 uur
20.00 - 20.15 uur

Ontvangst en registratie
Algemene inleiding aansprakelijkheid door mevrouw mr. Anita de Ruiter
Inzoomen op de praktijk met casusbespreking door Sako Knottnerus en
Ad Pelders
Broodjesmaaltijd
Inleiding gastbedrijf BoerBert
Rondleiding BoerBert en risico’s/preventie in kaart brengen
Plenaire bespreking n.a.v. de rondleiding. Per groep een korte presentatie
Vragenkwartiertje
Afsluiting

Deelname
Aan dit seminar kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Indien aanmelding via Extranet niet meer mogelijk is,
verzoeken wij u als geïnteresseerde (via Extranet) te registreren. Bij voldoende geïnteresseerden wordt er
mogelijk een tweede bijeenkomst georganiseerd
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.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 3 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 Agrarisch
branche Risicodeskundige

