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Geachte Kandidaat NIVRE Register-Expert,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deelname aan de NIVRE cursus Scheepvaart en Techniek,
Module 2 - Scheepscasco en overige technische verzekeringen.

Cursus Module 2 - Scheepscasco en overige technische verzekeringen
Doelgroep
Datum
Tijdstip
Locatie
Kosten

:
:
:
:
:

Kandidaat NIVRE Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
vrijdag 15 september 2017
09.30 - 16.30 uur
NIVRE, Boompjes 251, 3011 XZ Rotterdam
EUR 500,00, excl. BTW, incl. cursusmateriaal, deelnamebewijs, lunchbuffet
en examenkosten

Doelgroep
Deze module is verplicht gesteld ten behoeve van inschrijving in het Register van de branche
Scheepvaart en Techniek als NIVRE Register-Expert.
Inhoud
Tijdens deze eendaagse cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
• Zeecascoverzekeringen
• Aanbouwverzekeringen
• CAR-verzekeringen
• Andere technische verzekeringen
Voorbereiding/zelfstudie
Wij attenderen u er met klem op dat u, voorafgaande aan de training, de hoofdstukken 1, 2 en 3
van het cursusboek goed bestudeerd dient te hebben. De hoofdstukken 4 en 5 dienen gelezen te
zijn. Wanneer de trainer opmerkt dat dit onvoldoende is gedaan, riskeert u dat u niet aan het
examen mag deelnemen!
Examen
Examen
Locatie

: vrijdag 6 oktober 2017
: NIVRE, Boompjes 251, 3011 XZ Rotterdam

Aan- en afmelden
Voor aanmelden kunt u contact opnemen met mevrouw E. van der Ven, tel. 010 - 242 85 55 /
e-mail: e.vanderven@nivre.nl. Van uw aanmelding ontvangt u een e-mailbericht ter bevestiging.
Voor annulering kunt u eveneens contact opnemen met mevrouw E. van der Ven. 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.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt u zich richten tot het
secretariaat van het NIVRE, mevrouw E. van der Ven. Of raadpleeg onze website www.nivre.nl.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

