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Geachte (Kandidaat) NIVRE Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Aansprakelijkheid - Technische Varia / Agrarisch van het NIVRE nodigen wij
u van harte uit voor deelname aan het seminar

Bouwrecht
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) Register-Experts in de branche Aansprakelijkheid - Technische Varia /
Agrarisch
: woensdag 17 mei 2017
: 15.00 uur tot 20.00 uur
: Van der Valk Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen
: € 65,00 exclusief BTW (inclusief broodjesbuffet en koffie/thee/water/frisdrank)
: 2 PE-punten

Inhoud
Tijdens dit seminar wil het branchebestuur Aansprakelijkheid Technische Varia/Agrarisch de actualiteiten
in het bouwrecht en de laatste ontwikkelingen op het gebied van kabel– en leidingschade bij haar leden
onder de aandacht brengen.

Sprekers
De volgende sprekers zullen invulling geven aan het programma:
- Frank Schaaf, partner bij Ekelmans & Meijer Advocaten te Den Haag. Frank geeft adviezen over en
procedurele bijstand in een breed terrein van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Bijzondere
aandacht bestaat voor het civielrechtelijk bouwrecht. Hij is oud-arbiter/secretaris bij twee
scheidsgerechten in de bouw en annotator voor het Tijdschrift voor Bouwrecht (adviseursrecht). Hij zal
in zijn presentatie stilstaan bij het thema “Geschilbeslechting in de bouw: naar (nog) betere expertiserapporten”.
- Ancella Klunne van Staal Advocaten. Ancella is gespecialiseerd in het civiele bouwrecht en aan de
bouw gerelateerde aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht zaken. Haar subspecialisatie ligt op het
terrein van de kabel- en leidingschades. Sinds de komst van de Wion in 2008 heeft zij zich nader in
deze wet verdiept en de ontwikkelingen die dat voor de praktijk en rechtspraak met zich heeft
meegebracht, nauwlettend gevolgd.
In haar presentatie “Actualiteiten kabel- en leidingschade” zal Ancella u bijpraten over de recente
wetswijziging Wion en de introductie van de nieuwe CROW publicatie 500 Schade voorkomen aan
kabels en leidingen. Verder zal zij stilstaan bij recente rechtspraak waarbij diverse casusposities zullen
worden behandeld.

Programma
15.00 - 15.30 uur Ontvangst en registratie
15.30 - 15.35 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitter
15.35 - 16.25 uur Presentatie “Geschilbeslechting in de bouw: naar (nog) betere expertiserapporten“
door Frank Schaaf
16.25 - 16.45 uur Korte pauze
16.45 - 17.35 uur Presentatie “Actualiteiten kabel- en leidingschade” door Ancella Klunne
17.35 - 18.00 uur Discussie / gelegenheid tot het stellen van vragen
18.00 - 20.00 uur Buffet
20.00 uur
Sluiting

Aan- en afmelden
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 80 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient
als inschrijfbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens in Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een 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 helaas
genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u op 17 mei a.s. te
mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Aansprakelijkheid - Technische Varia / Agrarisch
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