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Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Aansprakelijkheid - Technische Varia / Agrarisch van het NIVRE nodigen wij
u van harte uit voor deelname aan het seminar

De rol van de expert bij DSU Verzekeringen
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) Register-Experts in de branche Aansprakelijkheid - Technische Varia /
Agrarisch
: dinsdag 10 februari 2015
: 14.30 uur tot 19.30 uur
: Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort, Philipsstraat 18, 3833 LC Leusden
: € 40,00, exclusief BTW
: 3

Inhoud
In de bouwsector is de ontwikkeling zichtbaar dat steeds meer projecten volgens een geïntegreerd
contract worden uitgevoerd, zoals DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate). Het accent lag
daarbij in aanvang bij infrastructurele projecten, echter we zien deze nieuwe contractvorm ook steeds
vaker terug in de utiliteitsbouw. De extra financiële risico’s (beschikbaarheidsrisico) voortkomend uit deze
contractvorm voor met name opdrachtnemers (aannemers) kunnen worden verzekerd via een “Delay in
Start Up” verzekering. Het branchebestuur Aansprakelijkheid - Technische Varia / Agrarisch wil door
middel van een seminar “De rol van de expert bij DSU verzekeringen“ dit onderwerp meer bij de experts
onder de aandacht brengen.
Sprekers
De volgende sprekers zullen de rol van de expert bij DSU verzekeringen vanuit verschillende invalshoeken belichten:
- Reinder Peterse, Founding director van DPI en Gappless, geeft in zijn presentatie “De glijdende schaal
van verantwoordelijkheden” een introductie in de wondere wereld van de innovatieve aanbestedings- en
contractvormen met de bijbehorende gevolgen.
- Bas Schröder, Vice President van Marsh Nederland l Marine Construction All Risk, zal tijdens zijn
presentatie “PPS vergt een andere mentaliteit van betrokken partijen” de volgende onderwerpen
belichten:
• Rol van de makelaar CIA of LIA
• CAR/DSU Gevelschade Ziekenhuis
• Valkuilen en tips
- Edwin Birkhoff, Manager Underwriting Property & Engineering Lines Zurich Global Corporate Benelux,
zal tijdens zijn presentatie “Vertraging tijdens de bouw! Volledig onder controle? Delay in Start Up” de
volgende onderwerpen belichten:
• Dekking van een Delay in Start Up verzekering
• Verzekerd bedrag en eigen risico
• Uitdagingen voor de acceptant, schadebehandelaar en schade-expert in geval van schade

- Rian Bernard, Senior Claims Specialist, werkzaam bij Marsh en gespecialiseerd in de behandeling
van complexere CAR-schaden. Rian Bernard zal plaatsnemen in het panel tijdens de discussie /
de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Programma
14.30 - 15.00 uur
15.00 - 15.05 uur
15.05 - 15.45 uur
15.45 - 16.25 uur
16.25 - 16.45 uur
16.45 - 17.25 uur
17.15 - 18.00 uur
18.00 - 19.30 uur
19.30 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Presentatie “De glijdende schaal van verantwoordelijkheden”
Presentatie “PPS vergt een andere mentaliteit van betrokken partijen”
Korte pauze
Presentatie “Vertraging tijdens de bouw! Volledig onder controle? Delay in Start Up”
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan / discussie met het panel
Buffet
Sluiting

Permanente educatie en deelnamebewijs
Na deelname ontvangt u middels Extranet 3 PE-punten en een automatisch gegenereerd NIVRE-bewijs van
deelname.
Aanmelding
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en
barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Kosten
De kosten bedragen EUR 40,00, excl. BTW, inclusief een broodjesbuffet en koffie/thee/water.
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 helaas
genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname 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 u op 10 februari a.s. te
mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Aansprakelijkheid -Technische Varia / Agrarisch
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