UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

EXPERTISECAFÉ “VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN”
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: NIVRE Register-Experts branche Transport/Goederen
: Donderdag 7 oktober 2021
: 18.30 - 21.30 uur
: Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk
: € 44,00, exclusief BTW
:1

Voor de ingeschrevenen in het Register van de branche Transport/Goederen wordt regelmatig 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 21.30 uur wordt de bar voor het NIVRE gesloten en
dienen consumpties direct aan de bar afgerekend te worden.
Verwerking van afvalstoffen
In een gezamenlijke presentatie door Eric Petersen en Martine de Koning gaan zij in op de verwerking van
afvalstoffen. De vele raakvlakken die dit proces heeft, komen hierbij ter sprake: schade-afhandeling,
afvalverwerking, douane en de circulaire economie.
Presentatie
De presentatie wordt verzorgd door Eric Petersen van Agricon Nederland en Martine de Koning, eigenaar van
Qronos.
Programma
18.30 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur

20.00 - 21.30 uur
21.30 uur

Ontvangst en registratie
• Presentatie Eric Petersen / Martine de Koning
• Gelegenheid om vragen te stellen
• Toetsing
Borrel
Sluiting

Kosten van deelname
Het NIVRE vindt het belangrijk dat, na lange tijd, iedereen weer de gelegenheid heeft om elkaar te ontmoeten.
Om die reden is ervoor gekozen om het Expertisecafé weer op locatie te houden, deze keer in Hotel
Ridderkerk te Ridderkerk. Vanwege deze andere locatie zijn de kosten van deelname iets hoger.
QR code COVID 19
Per 25 september aanstaande komt de 1,5 meter maatregel te vervallen mits alle aanwezigen in de horeca
een geldige QR code kunnen tonen bij de ingang. Vanwege deze maatregel zal Hotel Ridderkerk bij de ingang
van het hotel iedereen vragen naar een geldige QR code en een geldig ID bewijs, waarmee u kunt aantonen
dat u gevaccineerd, genezen of negatief getest bent. In het hotel vervalt de 1,5 meter regel en zijn er
uitsluitend gasten met een geldige QR-code.
Indien u nog geen QR code heeft, kunt u een testafspraak maken via www.testenvoortoegang.org waarbij u
de testlocatie op de parkeerplaats van Hotel Ridderkerk kunt selecteren. U kunt de afspraak voorafgaand aan
het Expertisecafé inplannen. U krijgt binnen 15 minuten de uitslag/QR code welke u bij de ingang van het
hotel kunt laten scannen.
Aan- en afmelden
Aanmelden kan via Extranet. Na aanmelding wordt er via Extranet een inschrijfbewijs verstuurd.
Afmelden kan kosteloos tot uiterlijk één week voor aanvang van de training. Binnen één week voor aanvang
brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder afmelding vooraf wordt het volledige bedrag voor
deelname in rekening gebracht.

