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Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het branchebestuur Scheepvaart en Techniek van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor

HET EXPERTISECAFE “Offshore Wind”
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branches Scheepvaart en Techniek,
Transport/Goederen en Aansprakelijkheid-Technische Varia
: donderdag 29 juni 2017
: 19.00 - 22.00 uur (ontvangst en registratie vanaf 18.30 uur)
: Zalmhuis, Schaardijk 434, 3064 AM Rotterdam (La Grande Salle)
: € 35,00, exclusief BTW
: 2 PE - punten

Voor de ingeschrevenen in het Register van de branches Scheepvaart en Techniek, Transport/Goederen
en Aansprakelijkheid-Technische Varia wordt dit Expertisecafé georganiseerd. Na de presentaties door
de sprekers is er tijd voor persoonlijke interactie tijdens een aangeklede borrel. Om 22.00 uur wordt de
bar voor het NIVRE gesloten en dienen consumpties direct aan de bar afgerekend te worden.
Inhoud
Tijdens dit Expertisecafé zullen alle facetten van “Offshore Wind” de revue passeren: productie, transport,
constructie, operationeel en schade.
De presentaties
De presentaties worden verzorgd door Bart Leijssen, Engineer Global Renewable Energy Team van
Sompo Canopius, Nederland, en Jacob Strijker, Renewable Energy Practice Leader - Senior Vice
President bij Marsh B.V.
Bart Leijssen zal in zijn presentatie “Offshore Wind Introductie” ingaan op de belangrijkste facetten van
Offshore Wind (hoe ziet een Offshore Wind park eruit, welke specifieke schepen worden hiervoor gebruikt
en welke technieken worden er bij de constructie toegepast).
Jacob Strijker zal in zijn presentatie “Offshore Wind Verzekering” ingaan op de belangrijkste aspecten van
specifieke Offshore Wind verzekeringen en op de impact van de clausules LEG 2 en LEG 3.
De presentaties worden afgesloten met voorbeelden van schade.
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.
Wij hopen u op 29 juni a.s. te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Scheepvaart en Techniek

