UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Asbest, wie kent het niet!
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Parkeren
Kosten
PE-punten

: Brand
: 19 juni 2018
: 15.30 – 19.00 uur
: Van der Valk Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen
: Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein
: € 50,00, excl. BTW
:2

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten) die zijn
opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog
waar te nemen zijn. Zo klein en toch zo groot. Hierover gaat Asbest, wie kent het niet? een NIVRE
specialistenbijeenkomst in het kwadraat, opgezet door en voor NIVRE schade-experts.

Inhoud
NIVRE ingeschrevenen Piet Bosma (Lengkeek) en René Kleinsman (Achmea) zijn bereid gevonden om
ieder een presentatie te geven over asbestcalamiteiten en schaderegeling bij asbestschades.
Piet zal ingaan op asbestcalamiteiten met vervuiling in de omgeving en schade daardoor van verschillende
partijen, zowel overheidsorganen als particulieren en bedrijven. Voor welke (gevolg)schade is de schade“veroorzaker” aansprakelijk tegenover de overheid? Wanneer is er aansprakelijkheid voor schade van een
private partij? Daarnaast gaat hij in op dekkingsaspecten bij asbestschades op verschillende polissen,
waarbij ook de nieuwe asbestclausules aan de orde komen in het licht van het beoogde asbestdakenverbod 2024.
René zal vervolgens ingaan op de praktijk van de schaderegeling bij asbestschades. Aspecten zoals
deelherstel, eisen van de overheid en dergelijke komen daarbij aan de orde. Ook komt het aspect van
afschrijving op asbestdaken aan bod, in het licht van de nieuwe polis-bepalingen.
Programma
15.30 uur
16.00 uur - 16.50 uur
16.50 uur - 17.00 uur
17.00 uur - 18.00 uur
18.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie asbest en aansprakelijkheid
Korte pauze
Presentatie schaderegeling/polistechnische aspecten
Buffet

Aan en afmelden
Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van 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. Zonder afmelding
vooraf wordt het volledige bedrag voor deelname in rekening gebracht.

