Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands
Instituut
van
Register
Experts
Nederlands
Instituut
van
Register
Experts

Geachte (Kandidaat)-Register-Expert,
Namens het branchebestuur Motorvoertuigen van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor deelname aan
het interactieve seminar

Verzekeringsrecht voor de NIVRE-expert - branche Motorvoertuigen
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: branche Motorvoertuigen
: 24 september 2014
: 16.30 uur - 20.00 uur
: Van der Valk Hotel Leusden
Philipsstraat 18, 3833 LC te Leusden
: € 45,00, exclusief BTW
: 20

Inhoud
Verzekeringen, verzekeringsrecht en jurisprudentie saaie kost?
Anita Hol-Bubeck - AssurantieDocent & Auteur - neemt u graag op geheel eigen wijze mee door de wereld
van het verzekeringsrecht. Door middel van een interactief programma met veel praktijkvoorbeelden,
stellingen en vragen gericht op de automotive branche, komen de actuele ontwikkelingen in de ‘saaie’
verzekeringsmaterie en de bijbehorende wet- en regelgeving tot leven. Een actieve deelname van de
deelnemers is hierbij dan ook een must!
Op interactieve wijze komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
ontstaan, ontwikkeling, indeling en het verschil tussen het oude en nieuwe;
algemene bepalingen en ontwikkelingen in polissen en in het verzekeringsrecht: definities,
mededelingsplicht, eigen gebrek, eigen schuld, schaderegelingskostendeling in het nieuwe
verzekeringsrecht;
bereddingskosten en subrogatie;
actualiteiten rondom het aansprakelijkheidsrecht in het Burgerlijk Wetboek en de Wegenverkeerswet
(onder andere: Hangmatarrest en werkgeversaansprakelijkheid).
Verzekeringsrecht leerzaam of niet?
Dit zal blijken uit de uitslag van de toets die aan het einde van het programma plenair zal worden gemaakt.
Programma
16.30 uur - 17.00 uur
17.00 uur - 17.45 uur
17.45 uur - 18.15 uur
18.15 uur - 19.00 uur
19.00 uur - 19.45 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie en stellingen
Buffet
Stellingen + uitleg
Plenaire toets + bespreking

Wie is Anita Hol-Bubeck?
Sinds juni 2001 is Anita Hol-Bubeck op free lance basis full time werkzaam als assurantiedocent en auteur.
Voor die tijd werkte zij als schadecorrespondent bij verschillende assurantiekantoren en (part time) voor een
aantal opleiding- en exameninstituten. Verder verzorgt zij examengerichte assurantieopleidingen en diverse
maatwerkopleidingen, ontwikkelt ze toetsen en examenvragen en schrijft ze teksten voor cursussen en
artikelen voor de vakpers.

Locatie
Van der Valk Hotel Leusden
Philipsstraat 18
3833 LC — Leusden
Er is voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein van Van der Valk Leusden.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 20 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs
van deelname. Zodra het nieuwe PE-waarderingssysteem wordt ingevoerd, zullen deze PE-punten
worden herberekend.
Deelname
Aan deze cursus kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode
dient als inschrijfbewijs.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor 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 cursus 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,
NIVRE

Commissie Permanente Educatie,
branche Motorvoertuigen

