UITNODIGING
NIVRE VERDIEPINGSCURSUS VERZEKERINGSRECHT
Datum : Twee dagdelen van drie uur op
22 en 29 maart 2023
Tijd
: 09.00 – 12.00 uur

Verzekeringen worden pas echt interessant als er
een schade-expert aan te pas komt!
Dan gaat het om vragen als:
•
•
•
•

Wat is de oorzaak van de schade?
Hoe moet de schade worden begroot?
Valt de schade onder de verzekeringsdekking?
En, hoe zit het met de kosten van het
vaststellen van schadeoorzaak en
schadeomvang?

Natuurlijk is het van belang wat de
polisvoorwaarden regelen, maar evenzeer is van
belang wat het verzekeringsrecht bepaalt.

PE-PUNTEN:

6

LOCATIE
MICROSOFT TEAMS
De deelnemers ontvangen van te
voren een deelnamelink van
NIBESVV

INHOUD
Tijdens deze cursus wordt het actuele
verzekeringsrecht behandeld, zoals dat op dit
momenteel van kracht en in het kader van de
brandverzekering relevant is.
Daarbij wordt ook de praktijk gevolgd, waar
het gaat om bepalingen waarvan in
verzekeringsvoorwaarden kan en mag worden
afgeweken. En waar het gaat om
verzekeringsvoorwaarden die de klant minder
rechten in het vooruitzicht stellen dan
wettelijk is toegestaan.
Voorts komen enkele andere onderwerpen
aan bod die voor brandschaderegeling
relevant zijn.
Elk onderwerp wordt behandeld vanuit de
theorie, gevolgd door een casusbehandeling
en bespreking op het terrein van de
brandverzekering:
•
•
•

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 waarde-begrippen
Deskundigentaxatie
Bereddingskosten
Expertisekosten en de kosten van de
contra-expert
Schadevergoeding
De verschillende
appartementenclausules
Samenloop van verzekeringen
Subrogatie
Verjaring
De VvE en de VvE-beheerder als
intermediair
Eigenaarsbelang en andere belangen
Schuld- en risicoaansprakelijkheid
WAM

KOSTEN
€ 310,00, excl. BTW

Toets
Een afsluitende toets is een verplicht
onderdeel van dit programma.
Cursusmateriaal
Tijdens deze cursus wordt er gebruik gemaakt
van het boek Schadeverzekeringsrecht in
vogelvlucht. Dit boek wordt de deelnemers
van te voren toegestuurd.

Voorwaarden
Permanente Educatie
Volledige deelname aan de cursus en het maken van een
eindtoets.
Aanmelden
NIVRE-experts kunnen zich aanmelden in Extranet.
Zit de bijeenkomst vol, meldt u zich dan aan als ”geïnteresseerde”.
Afmelden kan kosteloos tot uiterlijk twee weken voor aanvang
van de cursus. Daarna wordt er 50% van het bedrag in rekening
gebracht. Ontvangen wij in het geheel geen afmelding, dan wordt
het volledige bedrag in rekening gebracht.

