UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

SEMINAR “JURISPRUDENTIE SCHADEVASTSTELLING”
Doelgroep

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branches Aansprakelijkheid-Technische
Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra

Datum
Tijd
Locatie
Kosten

:
:
:
:

woensdag 28 november 2018
15.00 - 20.00 uur
Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen
€ 65,00, excl. BTW

PE-punten

: 3 PE-punten

Inhoud
Aan de hand van een drietal rechterlijke uitspraken zal in dit seminar worden ingegaan op enkele
veelvoorkomende knelpunten waar schade-experts in de praktijk mee te maken hebben. Centraal staat
daarbij het schadebegrip. Daarbij zal worden ingegaan op vragen als: ‘Kan er ook sprake zijn van
zaakbeschadiging als de functie en de levensduur van de zaak niet zijn aangetast?’, ‘Komen interne
personeelskosten altijd voor vergoeding in aanmerking, ook als de bestede tijd niet ten koste is gegaan van
de reguliere werkzaamheden?’ en ‘Heeft de benadeelde ook recht op vergoeding van vaste kosten, zelfs
als deze kosten zijn verdisconteerd in de verkoopprijs?’ Tijdens deze interactieve bijeenkomst zullen de
sprekers hun visie geven op deze knelpunten en samen met u hierover de discussie aangaan.
Sprekers
- Jonathan Overes, senior juridisch medewerker bij Dirkzwager Legal & Taks te Arnhem. Jonathan maakt
deel uit van de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering en werkt met het team van de
advocaten inhoudelijk samen op het brede terrein van verzekering en aansprakelijkheid. Jonathan was
hiervoor advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam en werkt verder aan een proefschrift over de
juridische aspecten van brandverzekering.
- Maurits Oudenaarden, advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam. Maurits is gespecialiseerd op
het gebied van technische schades, zoals bouwschades, brandschades en productaansprakelijkheidsclaims. Hij staat cliënten bij in kwesties met betrekking tot aansprakelijkheids- en dekkingsgeschillen
(onder AVB, D&C, property en technische verzekeringen). Daarnaast adviseert en procedeert hij
regelmatig over productveiligheid en product recall.
Programma
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 15.35 uur
15.35 - 16.45 uur
16.45 - 17.00 uur
17.00 - 18.15 uur
18.15 - 18.30 uur
18.30 - 20.00 uur
20.00 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie Jonathan Overes, inclusief discussie en vragen
Pauze
Presentatie Maurits Oudenaarden, inclusief discussie en vragen
Toetsing
Buffet
Sluiting

Aan- en afmelden
Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een
barcode als inschrijfbewijs. In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden. Bij
annulering binnen een week voor aanvang brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder afmelding
vooraf wordt het volledige bedrag voor deelname in rekening gebracht.
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