UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

WEBINAR “BRANDSTOF / BRANDSTOFCRITERIA”

Doelgroep
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:
:
:
:
:

NIVRE Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
donderdag 28 januari 2021
15.00 - 16.30 uur
Geen
1 PE-punt

Scheepsbrandstoffen
Wat zijn de kwaliteitsnormen, welke voorschriften heeft de IMO voor de brandstoffen die zeeschepen
mogen gebruiken (vastgelegd in de IMO MARPOL Annex VI reg 14) en wat zijn de gevolgen van de
strengere milieueisen? Wat wordt bedoeld met de ISO8217 specificaties en waar op te letten?
Welke kwaliteitsproblemen zien we momenteel met de VLSFO en wat zijn de gevolgen aan boord?
Waar gaat het mis bij dispuutzaken? Tijdens dit webinar krijgt u een antwoord op deze vragen.
Spreker Walter Dekkers
Walter heeft gevaren als scheepswerktuigkundige bij Van Ommeren en Dock Express voor een periode
van 8 jaar. Sinds 1990 is hij bij Van Ameyde Marine in dienst als schade-expert en vanaf 2006 is hij
algemeen directeur. Ook is hij al enkele jaren bestuurder van de marine bedrijven in België (Van Ameyde
Marine & Sparks), Engeland (Van Ameyde McAusland) en Singapore (Van Ameyde Seasia).
In de afgelopen 30 jaar heeft Walter zich ontwikkeld als een specialist op het gebied van brandstofkwaliteitsproblemen en mede daardoor is hij niet alleen actief als schade-expert maar wordt hij ook
gevraagd als consultant, gerechtsexpert of als arbiter bij UNUM op dit onderwerp.
Programma
14.45 - 15.00 uur
15.00 - 15.05 uur
15.05 - 16.05 uur
16.05 - 16.20 uur
16.20 - 16.30 uur
16.30 uur

Inloggen op het webinar
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie Walter Dekkers
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Toetsing
Sluiting

Aanmelden / Annuleren
Aan het webinar kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Aanmelden kan uitsluitend via 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. Bij latere afmelding of no-show wordt het volledige
bedrag voor deelname in rekening gebracht.
Hoe werkt dit webinar
Dit webinar vindt plaats via Teams. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u de link voor deelname aan
het webinar. Tijdens het webinar heeft u de mogelijkheid om vragen aan de sprekers te stellen.

