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(Kandidaat)Register-Risicodeskundige
Vakgroep Groot Zakelijk

Rotterdam, 30 september 2013
Betreft: Uitnodiging Meet and Greet

Geachte (Kandidaat)Register-Expert,
Onder auspiciën van de vakcommissie Groot-Zakelijk van het branchebestuur Risicodeskundige
organiseert het NIVRE op 14 november 2013 bij Brasserie Dylans te Rotterdam

“Meet and Greet”
met als thema: High Rise Buildings
De vakgroep Groot-Zakelijk wil graag alle ingeschrevene in de branche Risicodeskundige bij elkaar
brengen om meer cohesie te bewerkstelligen, nader kennis met elkaar te maken en ervaringen uit te
wisselen. Er wordt tijdens deze middag een presentatie gegeven over Schadepreventie en
Schadevoorbeelden bij Hoogbouw complexen. Aansluitend zal er een borreluurtje gehouden worden.
Inhoud
Tijdens deze presentatie worden onderwerpen belicht als
 Schadepreventie voor hoogbouw aan de hand van Amerikaanse voorbeelden;
 Schadevoorbeelden in hoogbouw en wat ging er mis?;
 Aandachtspunten in Nederlandse hoogbouw (flats, kantoren, ziekenhuizen en bejaardenhuizen).
Programma
15.00 – 15.30 uur
15.30 – 17.00 uur
17.00 – 18.00 uur

Ontvangst
Presentatie Schadepreventie Hoogbouw en Schadevoorbeelden
Aansluitende een hapje en drankje

Data, locatie en parkeergelegenheid
Deze bijeenkomst zal op donderdag 14 november 2013 plaatsvinden bij Brasserie Dylans, Kralingseweg
224, 3062 CG te Rotterdam . Er is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig.
Kosten
In samenwerking met het NIVRE wordt deze bijeenkomst u geheel gratis aangeboden.
Permanente Educatie
Deze bijeenkomst is gewaardeerd op 10 PE-punten. De opleidingspunten worden u achteraf toegekend en
automatisch in Extranet bijgewerkt. Ook ontvangt u middels Extranet een deelnamebewijs.

Deelname
Indien u wenst deel te nemen aan dit evenement kunt u zich uitsluitend aanmelden op Extranet. Na
aanmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht ter bevestiging van uw inschrijving. De barcode dient
als inschrijfbewijs. Bij onvoldoende aanmeldingen houdt het Bestuur van het NIVRE zich het recht voor de
bijeenkomst te annuleren.
Annuleringsregeling
In geval van annulering verzoeken wij u uzelf tijdig middels Extranet af te melden. U krijgt hiervan
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,

Branche Risicodeskundige,
vakgroep Groot Zakelijk

