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Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Opname van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor deelname aan de
cursus Fotografie. Deze cursus is verplicht gesteld voor (kandidaat) NIVRE Register -Experts,
ingeschreven in het Register van de branche Opname. De ingeschreven NIVRE Register-Expert staat het
uiteraard eveneens vrij om aan deze cursus deel te nemen. Conform het nieuwe PE-systeem worden aan
de cursus Fotografie 6 PE-punten toegekend.
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten

: Kandidaat Register-Experts Opname
: Vrijdag 6 november 2015
: 9.30 tot 17.00 uur
: Kantoor NIVRE, Kralingseweg 225, 3062 CE Rotterdam, begane grond
: € 225,00 exclusief btw

Inhoud
De eendaagse NIVRE-cursus fotografie heeft als doel de cursist meer vertrouwd te maken met de
verschillende technieken en media met betrekking tot fotografie. Tijdens deze cursus zal nader worden
ingegaan op specifieke vaardigheden c.q. omstandigheden die voor de opname-expert van belang
kunnen zijn. Tevens zal de cursus voor een deel buiten worden gegeven.
Voor deelname aan deze cursus dient u een eigen fotocamera mee te nemen.
Deelname en kosten
Aan deze cursus kunnen maximaal 10 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode
dient als inschrijfbewijs.
De kosten bedragen € 225,00 exclusief BTW. De lunch, het cursusmateriaal en een deelnamebewijs zijn
bij de prijs inbegrepen.
Annulering
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het evenement wordt u
50% van het bedrag in rekening 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 is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te zien.
Met vriendelijke groet,
NIVRE
Branche Opname (bouwkundig)

