UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE CURSUS BASISKENNIS EDELMETALEN & EDELSTENEN
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Branche Brand
: dinsdag 3 december 2019
: 10.00 uur - 15.00 uur
: Bureau Ouëndag & Silberman | Laan van Nieuw Oost-Indië 131F | 2593 BM
Den Haag
: € 125,00, excl. btw en inclusief koffie/thee, lunch, cursusmateriaal
:4

Cursusinhoud
Tijdens deze interactieve cursus wordt er door TMV taxateur / NIVRE re Rob Silberman ingegaan op de
herkomst van de materialen, de eigenschappen, het vakjargon, definities en het gebruik en de waarde van
Edelmetalen en Edelstenen.
De cursus is gericht op het vak van schade-expert. Vaak is het zo dat de sieraden er niet meer zijn. De kunst
van het vak is dan de juiste vragen te stellen; aandacht voor sieraden, maar zeker ook aandacht voor de
gedupeerde.
Aan het einde van de cursus kunt u aan de hand van praktijkvoorbeelden uw kennis toetsen bij het
vaststellen van een gemiddelde waarde van (vermiste) sieraden.

Voor wie is deze cursus geschikt
Deze cursus is geschikt voor alle NIVRE schade-experts, kandidaat schade-experts en aspirant-leden uit de
branche Brand die in aanraking komen met diefstallen of beschadiging van sieraden of zilverwerk.

Aan en afmelden
Aanmelding kan via Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter
bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.

Vol = vol
Er is slechts ruimte voor maximaal 10 personen.
In geval van annulering kunt u zich in Extranet weer afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt u 50%
van de deelnamekosten in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij genoodzaakt u
de volledige kosten voor deelname in rekening te brengen.

Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.

