Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts
Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Geachte NIVRE Register-Expert,
Op 8 november 2016 organiseert het NIVRE de Specialistenbijeenkomst Bedrijfsschade.
Waar loopt u in de praktijk regelmatig tegenaan en wat komt er allemaal bij kijken?
Doel
Het doel is om in een klein gezelschap (maximaal 12 specialisten) op een open manier kennis en ervaring
te delen en de “vak-problematiek” met betrekking tot (omvangrijke) bedrijfsschaden, en alles wat daar bij
komt kijken, met elkaar te bespreken en verder te doorgronden.
Doelgroep
NIVRE Register-Experts die (ruime) ervaring hebben met bedrijfsschaden.
Deelname - eigen inbreng noodzakelijk!
Eigen inbreng is de voeding van een geslaagde Specialistenbijeenkomst.
Van de deelnemers wordt een interactieve houding verwacht en een (minstens 1) goed onderbouwde
casus. Dit kan een presentatie zijn, een uitgewerkt vraagstuk of een ervaring. De casussen vormen het
programma en worden staande de bijeenkomst besproken.
Eigen inbreng dient uiterlijk 25 oktober 2016 aangeleverd te zijn t.a.v. j.boogerd@nivre.nl.
Programma
Het programma start om 15.00 uur en sluit om 19.00 uur. Om 17.30 uur wordt de deelnemers een
eenvoudige broodmaaltijd geserveerd.
Locatie en parkeergelegenheid
De bijeenkomst vindt plaats bij Bouwhuis, Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer.
Er is voldoende - gratis - parkeergelegenheid bij het Bouwhuis.
Kosten
De kosten bedragen € 27,- per persoon (excl. btw). Dit is inclusief een eenvoudige broodmaaltijd.
Permanente Educatie
3 opleidingspunten.
Spelregels
 Deelnemers dienen specialist te zijn of ruime werkervaring te hebben op desbetreffend vakgebied.
 Zonder inbreng van een casus is deelname niet mogelijk en wordt de inschrijving geannuleerd.
 Bij het te laat deelnemen of het vroegtijdig verlaten van een Specialistenbijeenkomst worden er
geen PE-punten toegekend.
 De Specialistenbijeenkomsten worden begeleid door gespreksleiders vanuit de NIVRE
commissie Seminars.
 Van de Specialistenbijeenkomsten worden geen verslagen gemaakt en er wordt ook niet over
gepubliceerd.
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Aan en afmelden
Aan deze bijeenkomst 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.
In geval van annulering kunt u zich in 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 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 tegemoet te mogen
zien.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

