UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Technisch onderzoek in de verzekeringsbranche
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Toedrachtonderzoekers
: donderdag 30 augustus 2018
: 14.30 – 19.30 uur
: Van der Valk Vianen, Pr. Bernhardstraat 75, 4132 XE te Vianen
: € 85,00 exclusief btw
:3

Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met de technisch onderzoekers van TOPS georganiseerd, die
zichzelf zullen introduceren.
Sprekers
Reijer Venhuizen
De heer Venhuizen is werkzaam bij DEKRA Certification B.V.; voorheen KEMA Quality B.V. Dit bedrijf
houdt zich voornamelijk bezig met het testen en certificeren van elektrische en elektronische producten.
Daarnaast worden ook bedrijven gecertificeerd door DEKRA. Naast testen en certificeren voert DEKRA
ook onderzoek uit aan elektrische en elektronische onderlenen in geval van schade, om de oorzaak te
achterhalen. De heer Venhuizen houdt zich hier sinds 2001 fulltime mee bezig.
Hij zal een presentatie geven over de algemene werking van zonnepanelen en daaraan gerelateerde
schades (o.a. hagel, storm, brand). De beruchte hagelstorm van 23 juni 2016 heeft nogal wat impact
gehad. Vooral op zonnepanelen. Maar hoe beoordeel je nu zulke claims? En wat is de schade precies?
Hete hangijzers door klonten ijs.
Nico Kluwen
De heer Kluwen is werkzaam bij EFPC en eigenaar van Nimirco B.V. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring
met het inspecteren van elektrotechnische installaties en gebruikt deze ervaring bij de genoemde
specialistische onderzoeken. Door Nimirco B.V. worden specifieke expertise onderzoeken verricht op het
gebied van schades die zijn ontstaan ten gevolg van elektrotechnische oorzaken. Hierbij kan als
partijdeskundige of als onafhankelijk gerechtelijk deskundige worden opgetreden. Daarnaast verzorgt
Nimirco B.V. voor bedrijven trainingen op het gebied van elektrotechniek NEN 1010 en NEN 3140.
Hij zal een presentatie verzorgen op het gebied van elektrotechniek NEN 1010.
Programma
14.30-15.00 uur Ontvangst en registratie
15.00-15.10 uur Welkomstwoord door de branchevoorzitter
15.10-15.45 uur Introductie TOPS
15.45-16.45 uur Presentatie Reijer Venhuizen
16.45-17.15 uur Pauze
17.15-18.15 uur Presentatie Nico Kluwen
18.15-18.30 uur Vragen en afsluiting
18.30-18.45 uur Toetsing van het seminar
18.45-19.45 uur Buffet
Aan en afmelden
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 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.

