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Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Namens het branchebestuur Brand van het NIVRE nodigen wij u van harte uit voor deelname aan de
cursus

NIVRE- Verdiepingscursus Verzekeringsrecht
(herhaling van 2013 en 2014)
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Parkeren
Kosten
PE-punten

: branche Brand
: Twee dagdelen: 1 juni en 8 juni 2016
: 14.00 uur - 17.30 uur
: Het Bouwhuis, Zilverstraat 69, 2718 RP - Zoetermeer
: Er is voldoende gratis parkeergelegenheid
: € 255,00 - excl. BTW
:6

Inhoud
De NIVRE- Verdiepingscursus Verzekeringsrecht is in 2013, in samenwerking met het opleidingsinstituut
NIBESVV, expliciet ontwikkeld in het kader van de PE en als inschrijvingseis voor de Kandidaat NIVRE
Register-Experts van de branche Brand. Tijdens deze cursus wordt op basis van wetgeving en recente
jurisprudentie het actuele verzekeringsrecht behandeld, zoals dat op dit momenteel van kracht is en relevant
in het kader van de brandverzekering.
Tijdens deze cursus komen 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 waardebegrippen
• bereddingskosten
• expertisekosten en de kosten van de contra-expert
• schadevergoeding
• deskundigentaxatie en
• samenloop van verzekeringen
• subrogatie
• verjaring
• 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.
LET OP!
Deze cursus is een herhaling van de eerder gegeven NIVRE cursussen in 2013 en 2014, met als verschil dat er
geen afsluitende toets afgenomen zal worden.
Programma
14.00 uur - Inloop / registratie
14.15 uur - Start cursus
15.45 uur - Korte pauze
16.00 uur - Vervolg cursus
17.30 uur - Afsluiting cursus
Deelname
Aan deze cursus kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet.
Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als
inschrijfbewijs.
Voor het verkrijgen van de PE-punten dienen beide cursusmiddagen volledig gevolgd te zijn!
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.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze cursus te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

