UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE specialistenbijeenkomst “CAR/AVB Bouw”

Geachte NIVRE Register-Expert,
Hierbij nodigen wij u uit voor de digitale NIVRE specialistenbijeenkomst “CAR/AVB Bouw” op 25 maart
2021.
Doel
Het doel is om in een klein gezelschap (maximaal 12 specialisten) op een open manier “vakproblematieken” met elkaar te bespreken en verder te doorgronden. Bij deze digitale bijeenkomst zal
een behandelaar CAR/AVB van een verzekeraar en een makelaar aansluiten, zodat er een kenniskruisbestuiving kan plaatsvinden.
Doelgroep
Deze bijeenkomst is expliciet voor NIVRE Register-Experts die actief werkzaam zijn op het gebied van
CAR/AVB Bouw.
Eigen inbreng noodzakelijk
Om deze bijeenkomst te kunnen laten slagen, is het inbrengen van een (minstens 1) goed onderbouwde
vraagstelling of casus en een interactieve houding van de deelnemers noodzakelijk. Het zal dus niet alleen
bij luisteren blijven, maar juist dat zal ons verder brengen en is gewoon leuk en interessant om te doen.
Zodra u zich in Extranet heeft aangemeld, krijgt u een casusformulier toegestuurd. De door u aangedragen
casus kunt u in de sessie verder toelichten en illustreren met bijvoorbeeld foto’s en of tekeningen om het
plaatje van de casus verder in te kleuren (via delen van het scherm).
Uw inbreng dient uiterlijk 12 februari 2021 bij ons binnen te zijn en kunt u sturen naar Ellie van der Ven,
e-mail: e.vanderven@nivre.nl
Tijd
Van 12 uur tot 14.00 uur.
Kosten
€ 15,00 per persoon (excl. BTW).
Permanente Educatie
2 opleidingspunten.
Inschrijven en afmelden
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 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.
Spelregels
• Deelnemers dienen specialist te zijn of ruime werkervaring te hebben op desbetreffend vakgebied.
• Zonder inbreng van een casus is deelname niet mogelijk en wordt de inschrijving geannuleerd.
• De Specialistenbijeenkomsten worden begeleid door (een of meerdere) woordvoerder(s) vanuit de
NIVRE commissie Seminars.
• Van de Specialistenbijeenkomsten worden geen verslagen gemaakt en er wordt ook niet over
gepubliceerd.
Wij kijken uit naar uw reactie.
Branchebestuur ATV / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra

