UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

EXPERTISECAFÉ “LADINGZEKERING”

Doelgroep

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Transport/Goederen

Datum
Tijd
Locatie
Kosten

:
:
:
:

PE-punten

: 1 PE-punt

20 november 2018
19.00 - 21.45 uur (ontvangst en registratie vanaf 18.30 uur)
Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Capelle aan den IJssel
€ 30,00 excl. BTW

Voor de ingeschrevenen in het Register van de branche Transport/Goederen wordt twee keer per jaar het
Expertisecafé georganiseerd. Tijdens elk Expertisecafé wordt door een gastspreker een aansprekende
branche-gerelateerde presentatie van ca. één tot anderhalf uur gegeven. Vervolgens is er tijd voor
persoonlijke interactie tijdens een aangeklede borrel. Om 21.45 uur wordt de bar voor het NIVRE gesloten
en dienen consumpties direct aan de bar afgerekend te worden.
Cordstrap
Cordstrap heeft wereldwijde deskundigheid op het gebied van ladingzekering. Deze deskundigheid wordt
ingezet om samen met de klanten toepassingen te ontwikkelen en hen advies en training te geven, om er
zo voor te zorgen dat hun lading onbeschadigd op de plaats van bestemming aankomt.
Presentatie
De presentatie wordt dit keer verzorgd door de heer Perry van Berlo, Development Engineer van Cordstrap
en ISO gecertificeerd adviseur en trainer op het gebied van ladingzekering.
De heer Van Berlo zal in zijn presentatie ingaan op:
- bewustwording; risico's tijdens transport
- gevolgen van een onvoldoende beschermde lading
- verantwoordlijkheden
- wet- en regelgeving, best practices (CTU code)
- krachten tijdens transport
- het beschermen van lading
Programma
18.30 - 19.00 uur
19.00 - 20.30 uur
20.30 - 21.45 uur
21.45 uur

Ontvangst en registratie
• Presentatie Perry van Berlo
• Toetsing
Borrel
Sluiting

Aanmelden en Annuleren
Aanmelden geschiedt via Extranet. U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
In geval van annulering kunt u zich eveneens via Extranet afmelden. 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.
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