
Aanvraagformulier inschrijving Register 

Dit formulier kunt u digitaal invullen 

In welke branche wilt u worden ingeschreven ? 

Indien van toepassing, met welk specialisme? 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Privé-contactgegevens worden niet verstrekt aan derden en alleen voor administratieve doeleinden ten behoeve van het beheer 
van het Register uitsluitend door het NIVRE gebruikt. 

Naam: M V 

Titel: Voorletter(s): Roepnaam: 

Straat woonadres: 

Postcode: Woonplaats: 

Postbus: Postcode: Plaats: 

Telefoonnr.  privé: Mobiel privé: 

Geboortedatum: Plaats:  

e-mailadres privé: 

ZAKELIJKE GEGEVENS 
Zakelijke contactgegevens worden opgenomen  in het Register. Het Register is openbaar en staat op de website van het NIVRE.  

Naam werkgever: 

Bezoekadres: te: 

Postbus: Postcode: Plaats:  

Telefoon zakelijk: Mobiel zakelijk: 

Rechtstreeks telefoonnummer: 

E-mailadres zakelijk: 

Kostenplaats:  
   Indien van toepassing 

Dient u deze aanvraag in voor inschrijving als kandidaat? Ja Nee 
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Welke opleiding(en) heeft u na de basisschool gevolgd? 

Diploma behaald: Ja Nee 

Diploma behaald: Ja Nee 

Diploma behaald: Ja Nee 

Diploma behaald: Ja Nee 

Diploma behaald: Ja Nee 

Bent u momenteel werkzaam als schade-expert? Ja Nee 

Bent u fulltime als schade-expert  werkzaam? Ja Nee 

Zo nee, voor welk percentage bent u werkzaam als schade-expert? % 

Bent u momenteel werkzaam in de buitendienst? Ja Nee 

Heeft u naast uw functie als schade-expert ook nog een andere functie? Ja Nee 

Zo ja, welke andere functie? 

Sinds welk jaar bent u werkzaam als schade-expert?  

Op welk(e) terrein(en) bent u in de afgelopen drie jaar als schade-expert werkzaam (geweest)? 

Waar heeft u gedurende de afgelopen drie jaar gewerkt? 

Welke van de voor inschrijving in het Register geëiste opleiding(en) heeft u afgerond ? 

Diploma behaald: Ja Nee 
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Diploma behaald: Ja Nee 

Diploma behaald: Ja Nee 

Diploma behaald: Ja Nee 

Diploma behaald: Ja Nee 

Diploma behaald: Ja Nee 

Diploma behaald: Ja Nee 

Diploma behaald: Ja Nee 

Diploma behaald: Ja Nee 

Bent u momenteel ingeschreven in het Register van het NIVRE? Ja Nee 

Zo ja, onder welk registratienummer? Branche: 

Bent u eerder in het Register van het NIVRE ingeschreven geweest? Ja Nee 

Wat was de reden van 
uitschrijving? 

BIJLAGEN 

Onderstaande bescheiden dient u als bijlagen bij dit formulier te voegen: 















Een volledig Curriculum Vitae; 
Kopieën van diploma’s en/of certificaten die vereist zijn voor inschrijving in de desbetreffende 
branche; 
Een werkgeversverklaring of andere informatie (inschrijving Kamer van Koophandel);  
Een getuigschrift van de (vorige) werkgever waaruit blijkt welke werkzaamheden u de laatste
drie jaar  als schade-expert heeft uitgevoerd;  
Het ondertekende NIVRE- normenformulier, (pagina 5 van dit formulier); 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); 
Verzekeringscertificaat Beroepsaansprakelijkheidspolis. 
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VERKLARING 

Inschrijving in het Register van het NIVRE is persoonsgebonden. Hiermee is ondergetekende 
persoonlijk verantwoordelijk voor de registratie in Het Register en de daaraan verbonden rechten en 
plichten.   

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de statuten en reglementen van het 
NIVRE, te downloaden vanaf de website www.nivre.nl.   
Ondergetekende verplicht zich bij inschrijving in het Register de reglementen en de NIVRE-
gedragsregels na te leven.  

Ondergetekende verklaart dat hij/zij geen handelingen heeft verricht en zal verrichten, die in strijd 
zijn met de maatschappelijke zorgvuldigheid in de verzekeringsmarkt en dat hij/zij niet failliet is 
verklaard dan wel schuldig is bevonden aan crimineel gedrag of professioneel wangedrag. 
Ondergetekende zal het NIVRE op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen stellen voor het niet of 
niet tijdig opnemen in het Register. Zolang geen officieel bericht van het NIVRE is ontvangen, kan 
ondergetekende geen enkel recht ontlenen aan de ingediende aanvraag of registratie.  
U geeft u het NIVRE hiermede toestemming om eventueel de door u verstrekte gegevens te verifiëren 
en tevens verklaart u de verschuldigde jaarbijdragen te zullen voldoen.  

Tenslotte verklaart ondergetekende uitdrukkelijk toestemming te geven tot publicatie van zijn/haar 
gegevens in het (digitale) Register van de stichting NIVRE, met uitzondering van zijn/haar privéadres. 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld, 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening: 
   S.v.p.  uitprinten en ondertekenen 

Wij verzoeken u dit formulier volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening tezamen met de 
gevraagde bijlagen op te sturen naar: 

NIVRE 
t.a.v. afdeling Registratie 
Boompjes 251 
3011 XZ  Rotterdam 

Vergeet u pagina 5 niet te ondertekenen en mee te sturen. 
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Als NIVRE Register-Expert zal ik 

 altijd fatsoenlijk, integer en respectvol handelen jegens alle betrokkenen;

 geen handelingen verrichten, die in strijd zijn met de maatschappelijke zorgvuldigheid in de
expertise/verzekeringsmarkt;

 mij niet bezondigen aan crimineel gedrag of professioneel wangedrag;

 niet zelfstandig opdrachten uitvoeren, waarvan ik weet, of behoor te weten, dat ik voor de
uitvoering daarvan de vereiste deskundigheid mis;

 mij te allen tijde bewust zijn van de vertrouwenspositie die ik door de aard van mijn
werkzaamheden inneem en vertrouwelijk met verkregen gegevens omgaan;

 geen betaalde en/of onbetaalde nevenactiviteiten/nevenfuncties verrichten, die een
belangenconflict teweeg kunnen brengen voor klanten en/of stakeholders of de schijn daarvan
kunnen wekken;

 nimmer van omkoping (in geld of natura) of beïnvloeding van mogelijke opdrachtgevers,
tussenpersonen of anderen, trachten opdrachten te verkrijgen; nimmer relatiegeschenken,
uitnodigingen, betalingen aanvaarden die de schijn van omkoping zouden kunnen wekken;

 actief zorgen voor het op peil houden en verbeteren van mijn vakkennis;

 altijd duidelijk en helder communiceren en onnodige vertraging voorkomen;

 in geval van (mogelijke) belangenverstrengeling de betrokken partijen onmiddellijk inlichten en
een dergelijke (mogelijk) conflict-veroorzakende opdracht niet aannemen;

 geen uitingen doen in strijd met de waarheid over de beroepsgroep en/of het NIVRE;

Ik bevestig de normen en waarden evenals de statuten, reglementen en gedragsregels van het NIVRE na 
te leven. 

Naam ………………………………………………………… Registratienummer ………………………………………….. 

Getekend d.d. …………………………………………... handtekening ……………………………….…………………… 
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