UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE LEZING WAARBORGFONDS
Datum en tijd : Woensdag 20 april | 15.30 uur – 19.00 uur
Branche
: NIVRE Register-Experts Motorvoertuigen
Locatie
: Bouwhuis Bouwend Nederland | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer
Zaal Auditorium, 10e verdieping
Parkeren
: Overdekte parkeergarage
PE-punten : 2

Het Waarborgfonds Motorverkeer behandelt jaarlijks 45.000 claims waarbij onbekende of onverzekerde
motorvoertuigen schade hebben toegebracht aan andere verkeersdeelnemers. Als schade-expert
Motorvoertuigen heb je dagelijks te maken met dergelijke waarborgfonds gerelateerde schades.
Tijdens deze bijeenkomst nemen Jelle Smits, senior beleidsadviseur bij Waarborgfonds Motorverkeer, en
Peter Vreugdenhil, specialist schade van het Waarborgfonds, de NIVRE-deelnemers daarom graag mee in
de wereld van het Waarborgfonds. Uiteraard in relatie tot het vak van schade-expertise Motorvoertuigen.
De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inleiding Waarborgfonds, stukje historie.
Waarborgfonds in het buitenland.
Het afgeven van waarborgfondsverklaringen.
De gevolgen van een (vage) afwijzing.
De zwaarte van het expertiserapport.
Fraude en gevolgen.
Wat is het fenomeen De Vereende.
Vraag & Antwoord!

Programma
Inloop
Lezing en toets
Buffet

15.30 – 16.00 uur
16.00 – 18.00 uur
18.00 uur

Toetsing
Aan het einde van het programma ontvangen de deelnemers een link naar een digitaal toetsformulier.
De online toets kan direct of de volgende dag worden gemaakt.
Permanente Educatie
Volledige deelname en het maken van de toets zijn de voorwaarden voor het ontvangen van de PE-punten.
Kosten
Voor NIVRE-ingeschrevenen van de branche Motorvoertuigen zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Aan en afmelden
NIVRE-experts kunnen zich aanmelden in Extranet. Na aanmelding wordt er via Extranet een bewijs van
inschrijving verstuurd. Er kunnen maximaal 100 personen deelnemen aan deze bijeenkomst. Zit de
bijeenkomst vol, schrijf u dan in als “geïnteresseerde”. Bij voldoende geïnteresseerden kan het NIVRE een
tweede bijeenkomst organiseren.
In geval van annulering dient u zich uiterlijk een week van te voren in Extranet af te melden. Zonder tijdige
afmelding vooraf wordt € 25,00 (excl.BTW) in rekening gebracht.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze cursus te annuleren of te verplaatsen.

