UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

WEBINAR “SCHADE AAN EN DOOR BOMEN”
Doelgroep
Datum
Tijd
Kosten
PE-punten

: NIVRE Register-Experts in de branches Aansprakelijkheid-Technische
Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra / Brand / Risicodeskundige
: donderdag 26 november 2020
: 14.45 - 17.00 uur
: € 50,00, excl. BTW
: 2 PE-punten

Schade aan en door bomen
Tijdens dit webinar kunt u kennis nemen van de diversiteit in schades aan en door bomen die schadeexperts tegenkomen, de oorzaak van deze schades en hoe daar mee om te gaan.
Voorts wordt uitvoerig ingegaan op de bepaling van de waarde van bomen en de laatste ontwikkelingen
hierin.
Sprekers
- Hans Brouwer, agrarisch schade-expert bij EMN-Expertise
Hij zal in zijn presentatie ingaan op de polissen met betrekking tot boomschades, de juridische status van
bomen en met welke plichten een eigenaar van bomen te maken heeft. Voorts zal ingegaan worden op
de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade.
- Jilles van Zinderen, advocaat bij HAUT Legal Tax, specialist op het gebied van bomenrecht.
In zijn presentatie zal hij ingaan op de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de
toepasbaarheid van de rekenmethode NVTB. Kan deze nog worden toegepast en onder welke condities
is dat nog mogelijk?
- Wendy Batenburg, wetenschappelijk medewerkster bij TerraNostra, adviesbureau op het gebied van
bomen en bodem met het accent op bomen.
Zij zal in haar presentatie ingaan op het softwareprogramma i-Tree. Dit programma maakt de financiële
baten van bomen op de omgeving inzichtelijk, o.a. op het gebied van hemelwaterregulering, afvang van
vervuilende stoffen en schaduwwerking. i-Tree kan de waarden van bomen op deze baten omzetten naar
euro’s. Hiermee helpt het programma beleidsmakers en boombeheerders bij boom-gerelateerde
vraagstukken.
Programma
14.45 - 15.00 uur
15.00 - 15.05 uur
15.05 - 16.50 uur
16.50 - 17.00 uur
17.00 uur

Inloggen op het webinar
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentaties van de sprekers
Toetsing
Sluiting

Aanmelden / Annuleren
Aanmelden kan uitsluitend via Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een barcode als
inschrijfbewijs.
In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden. Bij annulering (in Extranet of per
e-mail naar e.vanderven@nivre.nl) binnen een week voor aanvang brengen wij 50% van het bedrag in
rekening. Bij latere afmelding of no-show wordt het volledige bedrag voor deelname in rekening gebracht.
Hoe werkt dit webinar
Enkele dagen voor het webinar ontvangt u de link voor deelname aan het webinar en de inloggegevens.
Tijdens het webinar heeft u de mogelijkheid om rechtstreeks vragen aan de sprekers te stellen.

