Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts
Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het branchebestuur Monitoring Bouw&Infra van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor
deelname aan de lezing
‘De praktijk van schade-experts en de toegevoegde waarde van een goede bouwkundige opname’
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Monitoring Bouw&Infra
: woensdag 21 september 2016
: 13.30 uur tot 17.00 uur
: Stichting Bouwhuis, Zilverstraat 69, 2718 RP te Zoetermeer
: € 50,00 excl. BTW
: 3 PE-punten

Inhoud
De heer ing. Gerrit Taal, werkzaam als senior expert en tevens directie-voorzitter bij Expertisebureau Van
der Wal & Joosten, hebben wij bereid gevonden de presentatie voor zijn rekening te nemen.
Van der Wal & Joosten is een gerenommeerd expertisebureau op het gebied van onderzoek naar en de
behandeling van schadegevallen op technisch gebied in binnen en buitenland. Zo zijn zij onder andere nauw
betrokken geweest bij de schadeafwikkeling van het brugongeluk in Alphen aan den Rijn.
Kortom, wij kunnen u een zeer interessante presentatie aanbieden waarin zowel de toegevoegde waarde
van een bouwkundige opname als het nut van monitoring, aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse
praktijk, door een ervaren expert worden belicht.
Programma
13.30-14.00 uur
14.00-14.45 uur
14.45-15.00 uur
15.00-15.45 uur
15.45-16.00 uur
16.00-17.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie
Pauze
Vervolg presentatie
Evaluatie bijeenkomst
Afsluiting met een hapje en een drankje

Deelname en annulering
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijvingsbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van het
evenement wordt u 50 % van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn
wij 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 te mogen begroeten op
21 september 2016 in het Bouwhuis te Zoetermeer.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

