UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

EXPERTISECAFÉ “LETTER OF INDEMNITY”

Doelgroep

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branches Transport/Goederen
en Scheepvaart en Techniek

Datum
Tijd
Locatie
Kosten

:
:
:
:

PE-punten

: 1 PE-punt

22 januari 2019
19.00 - 21.30 uur (ontvangst en registratie vanaf 18.30 uur)
Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Capelle aan den IJssel
€ 25,00 excl. BTW

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.
Letter of Indemnity
De Letter of Indemnity (LOI) is een document dat mogelijk getekend dient te worden voordat men aan
boord van een schip gaat. De rederij denkt zich hiermee te kunnen indekken tegen claims als er iets mocht
gebeuren aan boord. Het gebruik van dit document lijkt de laatste jaren toe te nemen. Er zijn veel
onduidelijkheden rondom de ondertekening van dit document en met name wat de gevolgen kunnen zijn
voor de expert zelf of het expertisebureau bij een ongeval. Belemmert het ondertekende document de
regresvoering van de werkgever of verzekering? Tijdens dit Expertisecafé zullen deze vragen worden
besproken en kan er met elkaar van gedachten worden gewisseld hierover. Wij hopen op een open
discussie ofschoon het bestuur zich realiseert dat diverse experts uit onze branche niet of nauwelijks
hiermee te maken krijgen.
Presentatie
De presentatie wordt verzorgd door de heer Mr R.C.A. van ’t Zelfde, vanaf 1 januari 2019 werkzaam bij
Caland Advocaten te Rotterdam.
Programma
18.30 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur

20.00 - 21.30 uur
21.30 uur

Ontvangst en registratie
• Presentatie Mr R.C.A. van ‘t Zelfde
• Toetsing
• Discussie
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.

