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kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE BASISCURSUS TECHNISCHE VARIA

Doelgroep

: Kandidaat NIVRE Register-Experts in de branche AansprakelijkheidTechnische Varia

Datum
Tijd
Locatie
Kosten

:
:
:
:

22 mei 2018
08.30 - 17.00 uur
Van der Valk Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk
€ 225,00 excl. BTW

Geachte cursist,
Op dinsdag 22 mei 2018 wordt de NIVRE Basiscursus Technische Varia gegeven. Deze dagcursus wordt
georganiseerd voor de Kandidaat NIVRE Register-Expert ingeschreven in het register van de branche
Aansprakelijkheid-Technische Varia, die deze module nodig heeft om als Register-Expert in het Register
ingeschreven te kunnen worden en voor geïnteresseerden die voornemens zijn zich in te schrijven als
(kandidaat) NIVRE Register-Expert.
Graag informeren wij u over deze cursus.
Voorstudie
In de bijlage zenden wij u de volgende documenten:
- Nederlandse Beurspolis Bouw- en Montagewerken
- Workshop NSP Breda - CAR vragen
- Samenvatting CAR-polis en bijzondere CAR-clausules
U dient deze bovengenoemde documenten van tevoren goed doorgelezen te hebben en aangaande
de case NSP Breda enkele vragen beantwoord te hebben.
Programma
De cursus is opgebouwd uit een theoretisch gedeelte en een casus- en discussiegedeelte. Hierin komen
de verschillende producten aan bod en worden er verbanden gelegd met andere verzekeringen.
08.30 - 09.00 uur

Ontvangst

09.00 - 12.30 uur

CAR en Montage

12.30 - 13.15 uur

Lunch

13.15 - 17.00 uur

Machinebreuk en overige Technische Varia
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Onderwerpen
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:
- CAR-/Montageverzekeringen
- Computerverzekeringen
- Machinebreukverzekeringen
- Begrip Materiële Schade
- Schadevergoeding Materiële schade/Reparatiekosten
- Bijzondere uitsluitingen
- Verschillen tussen CAR- en montagepolissen
- Diverse CAR secties
Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:
- Inzichten in de markt
- De wijze en opbouw van rapportage
- Overlap van brandverzekeringen en andere verzekeringen
Aanmelding
Het maximum aantal deelnemers is 15 personen. Ter bevestiging van uw aanmelding heeft u een barcode
ontvangen. Wij verzoeken u deze barcode uitgeprint mee te nemen op 22 mei a.s.
Na deelname zal u (digitaal) een bewijs van deelname worden toegestuurd.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich via Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een e-mailbericht
ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus 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.
Het NIVRE behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en begroeten u graag op dinsdag
22 mei 2018.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Aansprakelijkheid-Technische Varia

