UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

MODULE 3 – BERGING EN HULPVERLENING

Doelgroep

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek

Datum
Tijd
Locatie
Kosten

:
:
:
:

PE-punten

: 6 PE-punten

donderdag 10 december 2020
09.00 - 17.00 uur
BCN Rotterdam, Barbizonlaan 25, 2908 MB Capelle aan den IJssel
€ 355,00 excl. BTW, inclusief cursusmateriaal, deelnamebewijs en broodmaaltijd
(Permanente educatie geldt alleen voor NIVRE Register-Experts)

Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Het Branchebestuur Scheepvaart en Techniek van het NIVRE nodigt u van harte uit voor deelname
aan Module 3 van de NIVRE cursus Scheepvaart en Techniek. Deze eendaagse training wordt in
samenwerking met het NIVRE verzorgd door Koffeman Consult B.V. en Marinco Survey B.V.
Programma
Het programma is als volgt:
09.00 - 09.30 uur

Ontvangst

09.30 - 10.00 uur

Inleiding en definitie berging

10.00 - 10.30 uur

Berging en hulpverlening algemeen, inclusief Nederlandse wetgeving

10.30 - 11.30 uur

Bergingsconventie 1989 - LOF 2011 - SCOPIC 2018

11.30 - 12.15 uur

Vaststelling geborgen waarde van schip, lading, vracht en bunkers

12.15 - 12.45 uur

Lunchpauze

12.45 - 13.15 uur

BIMCO contracten

13.15 - 13.45 uur

Wrakkenwet 1934 en Nairobi Conventie 2007

13.45 - 14.30 uur

Contracten in de binnenvaart en geschillenbeslechting middels arbitrage of
rechtspraak, inclusief jurisprudentie

14.30 - 15.00 uur

Noodhavens

15.00 - 15.15 uur

Het ongelijkheidsprincipe

15.15 - 15.45 uur

Wrakopruiming

15.45 - 16.30 uur

Casusposities uitwerken

16.30 - 17.00 uur

Casusbespreking

Deelname
Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen. 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 middels Extranet een automatisch gegenereerd deelnamebewijs.
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Annuleringsregeling
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 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.
Bij onvoldoende aanmeldingen en onder voorbehoud van de situatie met betrekking tot het Corona virus in
december 2020 behoudt het NIVRE zich het recht voor om de training te annuleren of te verzetten naar
een andere datum.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek

