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Geachte (Kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra van
het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor deelname aan het seminar

CAR - Verzekeringen
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Aansprakelijkheid - Technische
Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra
: donderdag 28 september 2017
: 15.00 uur tot 19.30 uur
: Van der Valk Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen
: € 70,00, exclusief BTW (inclusief broodjesbuffet / koffie / thee / water / frisdrank)
: 2 PE-punten

Inhoud
Tijdens dit seminar zal ingegaan worden op het thema Verzekeringen, waarbij met name aandacht wordt
geschonken aan nieuwe polisvoorwaarden in CAR-polissen die via de Assurantiebeurs op de markt
worden gebracht. Tijdens de besprekingen met onder meer de Verbondscommissie is een aantal malen
ter sprake gekomen dat er soms discrepanties kunnen zijn in polisuitleg door makelaars en verzekeraars,
waarbij de aandacht die de expert daaraan kan geven tijdens zijn expertise van toegevoegde waarde kan
zijn. Er zal aandacht besteed worden aan de inhoud van deze polisvoorwaarden en de toegevoegde
waarde ervan. Daarnaast wordt bezien in hoeverre er een specifieke taak is voor de expert als hij in
aanraking komt met een dergelijke nieuwe polisvoorwaarde.
Sprekers
De volgende sprekers zullen invulling geven aan het programma:
- Michel Vilijn, Manager Property & Fleet Claims van MS Amlin te Amstelveen
- Hans Pels Rijcken, Broking Director Construction & Engineering van Aon Risk Solutions te Rotterdam
De sprekers zullen ingaan op de bestaande en nieuwe ontwikkelingen binnen de CAR-Verzekeringen. Zij
geven inzicht in nieuwe clausules / voorwaarden / wordings. Ook wordt er aandacht besteed aan de
nieuwe dekkingen. En wat verwachten verzekeraars van de expert in relatie tot de veranderende
voorwaarden? Na dit seminar bent u op de hoogte van alle actualiteiten aangaande CAR-Verzekeringen.

Programma
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 15.35 uur
15.35 - 16.15 uur
16.15 - 16.35 uur
16.35 - 17.15 uur
17.15 - 18.00 uur
18.00 - 19.30 uur
19.30 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie Michel Vilijn
Korte pauze
Presentatie Hans Pels Rijcken
Discussie / gelegenheid tot het stellen van vragen
Buffet
Sluiting

Aan- en afmelden
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 80 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 eveneens 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 helaas
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 u op 28 september a.s. te
mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra
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