Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts
Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor deelname aan een NIVRE - RDW bijeenkomst
WOK keuren na schade, Uitlezen kentekencard en Autonoom rijden
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE-punten

: Motorvoertuigen
: 15, 17 en 22 maart 2016
: 19.00 uur - 21.30 uur
: Diverse RDW locaties
:2

De RDW is bereid gevonden om voor de NIVRE ingeschrevenen in het register van de branche
Motorvoertuigen op drie verschillende RDW locaties drie (dezelfde) bijeenkomsten te organiseren.
De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en
opgedragen taken. Taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en
handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Deze taken voert de RDW in nauwe
samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uit.
Inhoud
Wat gebeurt er feitelijk als er een WOK op een kenteken wordt geplaatst en wat als een voertuig na
reparatie wordt aangeboden om het kenteken weer geldig te (laten) verklaren?
Of vragen over het uitlezen van de kentekencard; wat is er te zien op een kentekencard en wat is er meer
te zien als de “card” wordt uitgelezen? En hoe zit dat met “grijs” geïmporteerde voertuigen?
Het autonoom rijden is niet alleen technisch interessant, maar hoe zit het met de wettelijkelijke regels die
er zijn?
De RDW kan u over deze vraagstukken, als instantie die de keuring uitvoert, alles vertellen.
Het Programma
19.00 uur - 19.30 uur
19.30 uur - 20.30 uur
20.30 uur - 20.45 uur
20.45 uur - 21.45 uur
21.45

Inloop en registratie
Lezingen (in twee groepen)
Pauze, wissel groepen
Lezingen (in twee groepen)
Afsluiting

Locaties
15-03-2016: RDW Keuringsstation, Hedikhuizerweg 19, 5222 BC ‘s-Hertogenbosch
17-03-2016: RDW Keuringsstation, Zoutverkopersstraat 4, 3334 KJ Zwijndrecht
22-03-2016: RDW Keuringsstation, Ossenkamp 2, 8024 AE Zwolle
Er is voldoende parkeergelegenheid op de parkeerterreinen van de RDW.

Kosten
Deze bijeenkomst wordt de deelnemers van het NIVRE geheel kosteloos aangeboden.
Aan en afmelden
Er kunnen maximaal 60 NIVRE Register-Experts per avond deelnemen. Aanmelden geschiedt via
Extranet. U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
Om ook uw NIVRE– collega’s een kans van deelname te gunnen, verzoeken wij u in geval van
annulering uzelf tijdig in Extranet af te melden. Indien u zich in het geheel niet van te voren afmeldt zijn
wij genoodzaakt u € 25,00 (excl. BTW) in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding
binnenkort tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

