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kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE VERDIEPINGSCURSUS VERZEKERINGSRECHT
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Parkeren
Kosten
PE-punten

: NIVRE (Kandidaat) Register-Experts branche Brand
: Woensdag 22 januari 2020
: 09.30 - 16.30 uur
: Van der Valk Hilversum - Rijksweg 2 | 3755 MV | Eemnes
: eigen terrein
: € 365,00, exclusief BTW
: 6 (na volledige deelname en toetsing)

Verzekeringen worden pas echt interessant als er een schade-expert aan te pas komt!
Dan gaat het om vragen als:





Wat is de oorzaak van de schade?
Hoe moet de schade worden begroot?
Valt de schade onder de verzekeringsdekking?
En hoe zit het met de kosten van het vaststellen van schadeoorzaak en schadeomvang?

Natuurlijk is het van belang wat de polisvoorwaarden regelen, maar evenzeer is van belang wat het
verzekeringsrecht bepaalt. Tijdens deze cursus wordt het actuele verzekeringsrecht behandeld, zoals dat op
dit momenteel van kracht en in het kader van de brandverzekering relevant is. Daarbij wordt ook de praktijk
gevolgd, waar het gaat om bepalingen waarvan in verzekeringsvoorwaarden kan en mag worden afgeweken.
En waar het gaat om verzekeringsvoorwaarden die de klant minder rechten in het vooruitzicht stellen dan
wettelijk is toegestaan. Voorts komen enkele andere onderwerpen aan bod die voor brandschaderegeling
relevant zijn:























datum ontstaan onzeker voorval in relatie tot de dekking
mededelingsplicht en de consequenties bij schending daarvan
premiebetaling en consequenties wanbetaling
(tussentijdse) opzegging
mededelingsplichten/meewerken bij schade en daaraan verbonden sancties
fraude (opzet tot misleiding)
verzekerde belangen/belanghebbenden
overgang van (verzekerd) belang
wettelijke uitsluitingen
verzekerde som en waarde-begrippen
deskundigentaxatie
bereddingskosten
expertisekosten en de kosten van de contra-expert
schadevergoeding
de verschillende appartementenclausules
samenloop van verzekeringen
subrogatie
verjaring
de VvE en de VvE-beheerder als intermediair
eigenaarsbelang en andere belangen
schuld- en risicoaansprakelijkheid
WAM

Elk onderwerp wordt behandeld vanuit de theorie, gevolgd door een casusbehandeling en bespreking op het
terrein van de brandverzekering.
Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een toets.

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Praktische informatie
Deze cursus is inclusief cursusmateriaal (boek Schadeverzekeringsrecht in vogelvlucht), lunch, toetsing en
certificaat.
Aan en afmelden
Aan deze cursus kunnen maximaal 16 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient
als inschrijfbewijs.
Annuleringsregeling
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 helaas genoodzaakt u het volledige
bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Vol = Vol, meldt u zich aan als Geïnteresseerde!
Bij voldoende geïnteresseerden zal de cursus worden herhaald.

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto’s?
Tijdens deze bijeenkomst zullen er foto’s worden gemaakt voor publicatie, met name voor plaatsing op
LinkedIn. Heeft u bezwaar hiertegen, laat het ons weten! J.boogerd@nivre.nl

Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze cursus te annuleren of te verplaatsen.

