Nieuwsbrief

Naam bedrijf

Nederlands Instituut van Register Experts

Geachte (kandidaat) Register-Risicodeskundige c.q. deelnemers Platform Verbond van Verzekeraars,
Namens de vakcommissie Vervoer & 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:
Veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport?
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: 9 november 2017
: 15.00 uur tot 19.30 uur
: Achmea Tilburg, Spoorlaan 298, 5017 JZ te Tilburg
: 3 opleidingspunten
: NIVRE ingeschrevenen € 25,00 exclusief btw / Platform leden € 30,00 exclusief btw

Inhoud
Op 9 november a.s. wordt er door de vakgroep Vervoer en Transport van het geassocieerd Register Risicodeskundige en het Platform van Het Verbond een bijeenkomst Veiligheid, Zekerheid en Vertrouwen in
transport door ILT georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in het theater van het pand van Interpolis
(zie bijgaande routebeschrijving).
Het programma ziet er als onderstaand uit:
15:00 Ontvangst
15:30 Blok 1:
Algemene introductie ILT en in kaart brengen mogelijke gezamenlijke raakvlakken. Aansluitend ruimte voor
uitwisseling over raakvlakken tussen de ILT en het platform risicodeskundigen. Er zal ingegaan worden op
de vraag wanneer een chauffeur zonder code 95 rijdt (een ongeval veroorzaakt), is hij dan in het bezit van
een geldig rijbewijs?
16:30 Blok 2:
Transport gevaarlijke stoffen, incidentenonderzoek en trends.
Aansluitend discussie aangaande dit onderwerp, eventueel middels stellingen. Indien mogelijk zullen ervaringen met LNG mee genomen worden.
Catering
17:30 – 18:15 Maaltijd
18:15 Blok 3:
Goederenvervoer, fraude, trends. Aansluitend discussie aangaande dit onderwerp, eventueel middels stellingen. De parkeerproblemen, rusttijden en gecertificeerde parkeerplaatsen komen aan bod.
Afsluiting
19:25 – 19:30

Deelname en kosten
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 € 25,00 exclusief btw.
Platform leden: Aanmelding geschiedt door een mail te sturen naar y.vermeer@nivre.nl onder vermelding van
“Deelname Bewaring en koeltechniek”. De kosten voor Platform leden bedraagt € 30,00 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.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
namens de vakgroep commissie Vervoer & Transport
geassocieerd Register Risicodeskundigen
Yvonne Vermeer
Branche secretaresse

