Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts

Geachte (kandidaat) Register-Risicodeskundige c.q. deelnemers Platform Verbond van Verzekeraars,
Namens de vakcommissie Vervoer en Transport van het geassocieerd Register Risicodeskundigen
(NIVRE) en namens het Platform van het Verbond van Verzekeraars, nodigen wij u hierbij van harte uit
voor het volgende seminar:
Scania neemt de controle
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Dinsdag 24 januari 2017
: 15.00 uur tot 20.00 uur
: Scania, Spinveld 57, 4815 HV te Breda
: 3 opleidingspunten
: NIVRE ingeschrevenen € 40,00 exclusief btw / Platform leden € 50,00 exclusief btw

Met Scania nemen we een inkijk in de toekomst. De nieuwe generatie is een stap vooruit. Wat omvat
deze stap vooruit en welke technisch ontwikkelingen worden toegepast?
De driver services coacht de chauffeur van ervarenheid naar volmaaktheid. En de Driver Support biedt
informatie over tools die het rijgedrag verbeteren. Welke mogelijkheden biedt die voor de risicodeskundige?
Programma
Het programma is als volgt:
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 16.30 uur
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.15 uur

Ontvangst en registratie
Technische ontwikkelingen die toegepast worden om de chauffeur te ondersteunen en om schades te voorkomen. En in het verlengde hiervan, hoe veilig is
de truck voor de chauffeur en de medeweggebruikers?
Hoe gaat Scania het rijgedrag beïnvloeden (coachen van het nieuwe rijden)
Eenvoudige maaltijd

Inkijk in de toekomst
18.15 - 19.30 uur
19.30 - 19.40 uur
19.40 uur

De ontwikkeling van platooning. Wat is de status van de ontwikkeling van de zelf
rijdende Scania
Vragen en afsluiting programma
Mogelijk rijden met een Scania

Deelname en kosten
Aan dit seminar kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Aangezien voor dit seminar voor NIVRE ingeschrevenen
PE-punten worden toegekend, hebben NIVRE ingeschrevenen voorrang tov Platform leden.
NIVRE ingeschrevenen: aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs. Naderhand ontvangt u via Extranet uw
deelnamebewijs. De kosten voor NIVRE-ingeschrevenen bedraagt € 40,00 exclusief btw.
Platform leden: Aanmelding geschiedt door een mail te sturen naar y.vermeer@nivre.nl onder vermelding van
“Deelname Scania neemt de controle”. De kosten voor Platform leden bedraagt € 50,00 exclusief btw.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht ter
bevestiging. Voor platform leden geldt dat u bij annulering een emailbericht kunt sturen naar y.vermeer@nivre.nl.
Voor beide is bij annulering binnen één week voor aanvang van het evenement van toepassing dat u 50% van het
bedrag in rekening wordt 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 zijn het NIVRE c.q. Het Platform gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen. Bij overinschrijving zal zo mogelijk een 2e seminar worden gepland.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.

Met vriendelijke groet,
Vakcommissie Vervoer en Transport
branche Risicodeskundige
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