Rotterdam, 4 september 2012

Geachte (Kandidaat) Register-Risicodeskundige,

Onder auspiciën van de vakcommissie Vervoer en Transport van het branchebestuur Risicodeskundige,
organiseert het NIVRE op 13 november 2012 het seminar

‘Verantwoordelijkheden, gevaren en bedreigingen’
bij het laden en lossen van voertuigen.

Doelgroep
Dit seminar is bestemd voor alle (Kandidaat-)Register-Risicodeskundigen. Ook andere belangstellenden zijn van
harte welkom.
Sprekers
Het seminar wordt verzorgd door de vakcommissie Vervoer en Transport met medewerking van:

-

mevrouw mr. Annemieke Spijker en mevrouw mr. Mariëlle van Winden –Spaans (theoriegedeelte);
’t WEB Opleidingen, Hoogeveen (praktijkgedeelte).

Inhoud

U herkent het wel, de chauffeur die moet wachten tot hij geholpen wordt op de plaats van
bestemming…dat duurt hem al snel te lang en de chauffeur is inventief! Er is een autolaadkraan (van
de Koninklijke Saan, heftruck van Toyota) ter beschikking en er staat een heftruck welke hij mag
gebruiken, maar dan moet hij dat wel zelf ‘even’ doen.
Schade is dan een niet uit te sluiten mogelijk gevolg. Wie is nu waarvoor aansprakelijk en waarom?
Wat kan en mag een chauffeur dan wel -of niet-doen?
In de theorie, verzorgd door AKD advocaten wordt aan de hand van praktijkcases deze materie
uitgelegd en toegelicht.
En dan…………: zelf aan de slag!

U krijgt de mogelijkheid om te ervaren wat het is om met een heftruck en/of een autolaadkraan, een
pallet / lading op te tillen, te verplaatsen en weer neer te zetten. Een ervaring die een welkome
aanvulling is op alle theoretische kennis!
Programma
Ontvangst
Introductie
Groep 1 praktijk
Groep 2 theorie
Buffet
Groep 1 theorie
Groep 2 praktjik
Afsluiting en evaluatie

15.30 u tot 16.00 uur
16.00 u tot 16.15 uur
16.15 u tot 17.45 uur
17.45 u tot 18.15 uur
18.15 u tot 19.45 uur
19.45 u tot 20.00 uur

Datum,
U kunt aan het seminar deelnemen op 13 november 2012
Locatie
Bouw & Infrapark te Harderwijk, Ceintuurbaan 2, 3840 AD Harderwijk, contactpersoon Bas van der Wal (tel:
0341-499000), www.bouwinfrapark.nl
Prijs
De kosten voor deelname aan het seminar bedragen € 90,= excl. BTW.
Permanente Educatie
In het kader van de Permanente Educatie behalen Register-Risicodeskundigen voor deelname aan dit seminar
20 opleidingspunten. De deelnemers ontvangen automatisch een certificaat van deelname.
Deelname
Indien u wenst deel te nemen aan dit evenement kunt u zich uitsluitend aanmelden middels Extranet. Na
aanmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht ter bevestiging van uw inschrijving. U kunt zich aanmelden tot
1 november 2012. Het aantal aanmeldingen is beperkt en sluit bij een maximum van 40 deelnemers. De
aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Bij onvoldoende aanmeldingen
houdt het Bestuur van het NIVRE zich het recht voor het seminar te annuleren.
Annulering
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.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en begroeten u graag op 13 november 2012.
Met vriendelijke groet,
namens de vakcommissie Transport en Vervoer,
branche Risicodeskundige,

Geralda Mol
management assistent

