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Geachte (Kandidaat) Register-Risicodeskundige,
Namens de vakcommissie Groot Zakelijk van het branchebestuur van het geassocieerd Register
Risicodeskundige nodigen wij u hierbij van harte uit voor

ASPO Themamiddag Bedrijfsschade
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
PE
Kosten

: Risicodeskundige
: Donderdag 30 maart 2017
: 13.00 uur tot 18.00 uur
: Hotel Restaurant Lapershoek, Utrechtseweg 16, 1213 TS te Hilversum
: 3 opleidingspunten
: € 30,00 exclusief btw voor NIVRE leden / € 37,50 voor Platform leden

Inhoud
Op 30 maart aanstaande is er een extra ASPO themamiddag, met als onderwerp: bedrijfsschade: de economische gevolgschade van een evenement. Dat is zeker geen feestje!
Vastgesteld is dat, overigens bij een specifieke groep, 75% van de ondernemingen een grote schade niet
overleeft ! Bedrijf terug, maar klanten weg. Daarnaast zijn er, met dank aan de huidige moderne technieken, diverse "bottlenecks" aan te wijzen, die op zich aanleiding kunnen zijn voor het langere tijd van de
markt zijn van een product of bedrijf. Goed om daar eens extra aandacht aan te besteden.
Verder is het belangrijk vast te stellen wat het werkelijk bedrijfsschade belang is, vaak zijn de opgaven die
wij zien ronduit dubieus.
Hoe vertaalt dit alles zich in polissen, en wat doen we met schadescenario's ? En wat gebeurt er werkelijk:
komen onze verwachtingen uit of…?
Om licht in deze duistere zaken te brengen zijn, heeft ASPO een aantal deskundige sprekers uitgenodigd.
Programma:
13:00: Ontvangst met koffie
13:30: Iwan Drost, Managing Consultant bij Aon Risk Services
- Introductie bedrijfsschade;
- Vaststelling bedrijfsschade belang;
- Uitgangspunt schadescenario's.
15.00: Pauze
15.15: Leo Vermeer, Senior Underwriter Property bij RSA Insurance
- Poliscondities
- Interpretatie van schade scenario's
16.00: José Tomassen, Von Reth Expertise
- Case
17.00: Borrel

Deelname en annulering
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 € 30,00 exclusief btw.
Platform leden: Aanmelding geschiedt door een mail te sturen naar y.vermeer@nivre.nl onder vermelding van
“ASPO Themamiddag Bedrijfsschade d.d. 30 maart 2017”.
De kosten voor Platform leden bedraagt € 37,50 exclusief btw.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan 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 genoodzaakt u het volledige bedrag voor
deelname in rekening te brengen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
Vakcommissie Groot Zakelijk
branche Risicodeskundige
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