Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts
Dé kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor een lezing

Alles in de strijd tegen voertuigcriminaliteit
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Motorvoertuigen
: dinsdag 21 juni en woensdag 29 juni 2016
: 19.00 uur - 21.30 uur
: Van der Valk Eindhoven / Kontakt der Kontinenten Soesterberg
: Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst
:2

We hebben er in ons werk allemaal wel mee te maken; diefstal voertuigen, diefstal van onderdelen,
omgekatte voertuigen en noem maar op. Kortom: Voertuigcriminaliteit!
Inhoud

Tijdens deze lezing worden we meegenomen in de wereld van instanties die zich inzetten om
voertuigcriminaliteit te bestrijden. Niet alleen in woorden en cijfers, maar ook in resultaten vanuit de
praktijk. Kunnen we daar zelf een rol in spelen? En, hoe? Na deze avond weten we dat.
Vertegenwoordigers van de Stichting AVC en de Stichting VbV vertellen ons er alles over.
Programma
19.00 uur - 19.30 uur
19.30 uur - 20.15 uur
20.15 uur - 20.45 uur
20.45 uur - 21.30 uur
21.30 uur - 21.45 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie “Van Autodiefstal naar Onderdelendiefstal”
door: Stichting AVC, dhr. A. Bouwman - projectcoördinator Pauze
Presentatie “Malafide handel ondermijning”
door: Stichting VbV, dhr. R. Smitskamp - manager handhaving toezicht en dhr. W. Verkerk - directeur Afsluiting

Locatie
21 juni 2016: Van der Valk, Aalsterweg 322 - 5644 RL te Eindhoven
29 juni 2016: Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20 - 3769 AS te Soesterberg
Er is voldoende parkeergelegenheid op beide locaties.
Aan en afmelden
Maximale deelname is 80 tot 100 deelnemers per bijeenkomst. Aanmelden geschiedt via Extranet. U
ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
In geval van annulering verzoeken wij u uzelf tijdig in Extranet af te melden. Indien u zich in het geheel
niet van te voren afmeldt zijn wij genoodzaakt u € 25,00 (excl. BTW) in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding tegemoet te
mogen zien.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

