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Geachte (kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het branchebestuur Brand van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor deelname aan de

Kennisbijeenkomst bedrijfsschade regelen tot € 5000,00
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Adres
Kosten
PE-punten

: branche Brand
: donderdag 23 april 2015
: 16.00 uur - 19.00 uur
: Hotel Van der Valk Vianen - Londen en Parijszaal 2e etage.
: Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE, Vianen
: € 65,00 exclusief BTW
:2

Inhoud
Uit de aanmeldingen van de Specialistenbijeenkomst Bedrijfsschade 2014 is gebleken dat er behoefte is aan
een kennisbijeenkomst op het gebied van kleine bedrijfsschades tot € 5000,00. De Commissie Seminars van
de branche Brand heeft derhalve besloten tegemoet te komen aan deze vraag en een interactieve kennisbijeenkomst te organiseren.
Het doel van deze bijeenkomst is om, door middel van een theoretisch deel en praktijkcasussen, op een
interactieve manier kennis te delen over bedrijfsschades tot € 5000,00.
Eigen inbreng van belang
Om deze bijeenkomst te kunnen laten slagen, is het inbrengen van een (minstens 1) goed onderbouwde
vraagstelling/praktijkvoorbeeld en een interactieve houding van de deelnemers noodzakelijk. De vraagstelling/praktijkvoorbeeld dient op uiterlijk 9 april 2015 aangeleverd te zijn t.a.v. j.boogerd@nivre.nl.
Programma
16.00 uur - 16.30 uur
16.30 uur - 17.15 uur
17.15 uur - 18.00 uur
18.00 uur - 18.30 uur
18.30 uur - 19.30 uur

Ontvangst en registratie
Theorie - plenair
Casussen uitwerken - in groepen
Casusbespreking - plenair
Broodjesbuffet

Deelname
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 40 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 de bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort tegemoet
te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
Commissie Seminars
branche Brand

