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(Kandidaat) Register-Experts
Branche Scheepvaart en Techniek

Rotterdam, 6 juli 2012
Betreft: NIVRE- cursus Scheepvaart en Techniek

Geachte (kandidaat)Register-expert,
Hierbij nodigen wij u uit voor deelname aan de NIVRE- cursus Scheepvaart en Techniek, module 2
Scheepscasco en overige technische verzekeringen.
Deze driedaagse cursus is in samenwerking met NIBESVV ontwikkeld en wordt afgesloten met een
officieel examen. Tijdens deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:






Zeecascoverzekeringen
Aanbouwverzekeringen
CAR-verzekeringen
Andere technische verzekeringen

Deze module is verplicht gesteld voor kandidaat Register-Experts, inschreven in het Register van de
branche Scheepvaart en Techniek.
Register-Experts uit de branche Scheepvaart en Techniek kunnen - in het kader van de Permanente
Educatie – eveneens aan deze cursus deelnemen.
Permanente Educatie
Voor deelname aan deze cursus ontvangen Register-Experts 30 opleidingspunten. Wordt de cursus
afgesloten met een positief examenresultaat, dan wordt een totaal van 40 opleidingspunten toegekend.
Permanente Educatie is niet van toepassing voor Kandidaat Register-experts.
Examen
Het examen wordt afgenomen door een examinator van NIBE-SVV en vindt plaats op 23 november 2012 –
locatie WTC Rotterdam. Het examenprotocol van NIBESVV is hierbij van toepassing (bijlage).
Data + locatie

Cursus:

vrijdag 19 oktober, 02 november en 09 november 2012

Tijdstip:
Locatie:

09.30 uur – 16.30 uur
NIVRE – Kralingseweg 225 – 3062 CE Rotterdam

Examen:
Tijdstip:
Locatie:
Navigatie:

vrijdag 23 november 2012
10.00 uur – 12.30 uur
Beurs World Trade Center – Beursplein 37 Rotterdam
Parkeergarage Beurs-WTC - Rodezand 19 - 3011 AM Rotterdam
Parkeergarage WTC-V&D - Leeuwenstraat 2 - 3011 AL Rotterdam

Routebeschrijving

Kosten
De kosten voor deze module bedragen € 715,-, excl. BTW. Dit is inclusief cursusmateriaal, deelnamebewijs
en broodmaaltijd. De kosten voor het examen bedragen € 250,-, excl. BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Deelname
Aan module 2 kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Bij inschrijving wordt aan Kandidaat RegisterExperts voorrang verleend.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht
en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
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 houdt het NIVRE zich het recht voor om de cursussen te annuleren of te
verzetten naar een andere datum.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt u zich richten tot het secretariaat
van het NIVRE, mevrouw J. Boogerd, telefoonnummer 010-2428555 – E-mail j.boogerd@nivre.nl. Of
raadpleeg onze website www.nivre.nl.
Met vriendelijke groet,

Branchebestuur Scheepvaart en Techniek

Bijlage : Examenprotocol

