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Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Onder auspiciën van het branchebestuur “Aansprakelijkheid Technische Varia / Agrarisch”
organiseert het NIVRE op donderdag 15 november 2012 het:

Marktevenement Technische Varia
Als locatie is gekozen voor het cultuurhistorisch erfgoed Droogdok Jan Blanken, gebouwd tussen 1798 en
1825 gebouwd naar een ontwerp en onder de bezielende leiding van Jan Blanken Jansz (1755 – 1838),
Inspecteur-Generaal van de Waterstaat.
Naast gelegenheid tot ontmoeting zullen we ook inhoudelijk aan de slag gaan over het onderwerp:

Bemalen en heien, wie bepaalt en betaalt de prijs?
Het onderwerp wordt ingeleid door mr. Frank Schaaf en ir. Tiem Müller.


Frank Schaaf is als advocaat-partner verbonden aan Ekelmans en Meijer Advocaten te ’sGravenhage. Hij werkt meestal voor verzekeraars en hun verzekerden op het gebied van verzekering
en aansprakelijkheid, civielrechtelijk bouwrecht, brand- en brandregres en beroepsaansprakelijkheid.
Hij is daarnaast arbiter en secretaris bij twee scheidsgerechten in de bouw.



Tiem Muller is als directeur en geotechnisch adviseur verbonden aan IFCO Funderingsexpertise BV
en IFCO Funderingscontrole BV. Hij werkt regelmatig voor aannemers, adviesbureaus, constructeurs, verzekeraars, advocaten, rechtbanken, gemeentelijke en Provinciale overheden, alsmede particulieren. Hij houdt zich veelal bezig met geotechnisch advieswerk, second opinions, beoordeling
van funderingstechnische en grondmechanische schadezaken alsmede controlemetingen en geotechnische monitoring.

Programma
Ontvangst
Welkom en opening
ste
1 spreker: Tiem Muller
Pauze
e
2 spreker: Frank Schaaf
Pauze en rondleiding Droogdok Jan Blanken
Buffet
Sluiting

13:00 tot 13:30 uur
13:30 tot 13:40 uur
13:40 tot 14:40 uur
14:40 tot 14:55 uur
14:40 tot 15:40 uur
15:40 tot 17:00 uur
17;00 tot 18:30 uur
18:30 uur

Datum, locatie en prijs
Donderdag 15 november 2012. Droogdok Jan Blanken, Industriehaven 50, 3221 AD Hellevoetsluis,
De kosten van deze bijeenkomst bedragen € 95,00, exclusief BTW.
Permanente Educatie en deelnamebewijs
Na deelname ontvangt u middels Extranet 20 opleidingspunten en een NIVRE- bewijs van deelname.

Deelname en annulering
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 125 personen deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen één 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 te mogen begroeten op 15 november 2012 te Hellevoetsluis.

Met vriendelijke groet,
Branchebestuur ATV/Agrarisch

