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Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het branchebestuur Transport/Goederen van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor

HET EXPERTISECAFE “Veiling van secundaire en/of beschadigde lading”
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(Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Transport/Goederen
dinsdag 30 mei 2017
19.00 - 21.30 uur
Zalmhuis, Schaardijk 434, 3064 AM Rotterdam
€ 25,00, exclusief BTW
1 PE - punt

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
branchegerelateerde presentatie van ca. een uur gegeven. Vervolgens is er tijd voor persoonlijke interactie
tijdens een aangeklede borrel. Om 21.30 uur wordt de bar voor het NIVRE gesloten en dienen consumpties
direct aan de bar afgerekend te worden.
De presentatie
De presentatie wordt dit keer verzorgd door Michael Hajdasinski van Saltrex BV. Hij zal in zijn presentatie
de mogelijkheden behandelen om zelf via online tenders schadeverkopen voor uw principalen te faciliteren.
Saltrex beheert een online B2B veilingplatform voor alle partijen die belang hebben bij secundaire en/of
beschadigde grondstoffen en ladingen. Vanaf begin 2017 faciliteert Saltrex veilingcategorieën voor een
grote verscheidenheid aan goederen, zoals bijvoorbeeld rijst, olie en transformatoren. De high-end
beveiligde en compliant omgeving biedt kopers en verkopers de veiligheid van het handelen. De beveiligde
escrow omgeving zorgt vervolgens voor een veilige en makkelijke manier van betalen. Voorts kunnen
gebruikers door middel van een persoonlijk dashboard en een mobiele app real-time updates over de
goederen van hun interesse ontvangen. Het platform is in nauwe samenwerking ontwikkeld met
verzekeraars, P&I verzekeraars, schade-experts en traders. Het platform is gebouwd om kopers en
verkopers in direct contact met elkaar te brengen.
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.
Wij hopen u op 30 mei a.s. te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Transport/Goederen

