UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

EXPERTISECAFÉ “LITHIUM-ION BATTERIES, A NEW FIRE RISK?”

Doelgroep

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek

Datum
Tijd
Locatie

: woensdag 13 november 2019
: 19.00 - 21.30 uur (ontvangst en registratie vanaf 18.30 uur)
: De Machinist, Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam

Kosten

Ruime parkeergelegenheid, vanaf 18.00 uur gratis
: € 30,00 excl. BTW

PE-punten

: 1 PE-punt

Voor de ingeschrevenen in het Register van de branche Scheepvaart en Techniek vindt er op 13 november
a.s. een Expertisecafé plaats. Tijdens een Expertisecafé wordt er door een gastspreker een aansprekende
branche-gerelateerde presentatie van ca. een uur gegeven. Vervolgens is er tijd voor persoonlijke
interactie tijdens een aangeklede borrel. Om 21.30 uur wordt de bar voor het NIVRE gesloten en dienen
consumpties direct aan de bar afgerekend te worden.

Presentatie
De presentatie wordt dit keer verzorgd door de heer Martin Zorn, Senior Property Underwriting Specialist
bij Gen Re (Duitsland). Martin Zorn neemt ons, in het kader van hedendaagse risico’s, in zijn presentatie
“Lithium-ion Batteries, a New Fire Risk?” mee in de problematiek van accubranden.

Programma
18.30 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 20.15 uur
20.15 - 21.30 uur
21.30 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie Martin Zorn
Toetsing
Borrel
Sluiting

Aanmelden en Annuleren
Aanmelden geschiedt via Extranet. U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
In geval van annulering kunt u zich eveneens via Extranet afmelden. 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 helaas genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto’s?
Tijdens deze bijeenkomst zullen er foto’s worden gemaakt voor publicatie, met name voor plaatsing op
LinkedIn. Heeft u bezwaar hiertegen, laat het ons weten!

