UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE KENNISSESSIE KLEINE VERHAALBARE SCHADES IN DE BRANCHE BRAND
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: Branche Brand - Generalisten
: woensdag 23 januari 2019
: 15.30 - 19.00 uur
: Bouwhuis Bouwend Nederland, Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
: € 50,00, exclusief BTW
:2

Voor, door en met elkaar
De NIVRE kennissessies zijn gericht op kennisdeling, worden georganiseerd door collega NIVRE schadeexperts en hebben een laagdrempelig karakter.
Doel
Het doel van de kennissessies is om door middel van een stuk theorie en het gezamenlijk uitwerken en
bespreken van diverse praktijkgerichte casussen kennis te vergaren en ervaringen te delen.
Het programma is gericht op generalisten
Tijdens deze kennissessie richten we ons op het vaststellen van de omvang van de verhaalbare schade
wanneer regres mogelijk is. Geen omvangrijke schades, maar meer schades waarbij het gaat over een
schade aan bijvoorbeeld een garagedeur of tuinmuurtje.
Sprekers
NIVRE vakgenoten Stefan Remmerswaal (Crawford) en Dennis Rob (DEKRA) geven een korte presentatie
over de wettelijke kaders en zullen zich, in samenwerking met de dagvoorzitters uit de Commissie Seminars
Brand, tezamen met de deelnemers buigen over de problematieken en vraagstukken die tijdens de
kennissessie zeker ter sprake zullen komen.
Programma
15.30 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur
16.30 – 17.15 uur
17.15 – 18.15 uur
18.15 – 19.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie Stefan Remmerswaal en Dennis Rob
Casusuitwerking in kleine groepjes
Plenaire nabespreking
Afsluiting met een buffet

Aan en afmelden
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging.
De barcode dient als inschrijfbewijs.
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet weer afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van het evenement wordt u 50%
van de deelnamekosten in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij genoodzaakt u
de volledige kosten voor deelname in rekening te brengen.

Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.

