kwaliteitsgarantie in schade-expertise

Bent u onze nieuwe maritieme gerechtsdeskundige?
Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst!

Doelgroep

: NIVRE Experts in de branches Transport/Goederen en Scheepvaart en Techniek en
andere potentiële maritieme gerechtsdeskundigen

Datum
Tijd
Locatie
Kosten

:
:
:
:

19 maart 2019
18.30 - 21.00 uur
Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Capelle aan den IJssel - zaal Orangerie
€ 25,00 excl. BTW

Projectplan “Afkoersen op vaste maritieme deskundigen”
Op 27 februari 2018 zijn de NIVRE experts geïnformeerd over het projectplan “Afkoersen op vaste
maritieme gerechtsdeskundigen”. Dit projectplan is opgesteld op initiatief van de Maritieme Kamer van de
rechtbank Rotterdam, in samenwerking met haar ketenpartners. De Nederlandse Vereniging voor
Vervoerrecht en de Erasmus School of Law zijn mede-opdrachtgevers. In de projectgroep zitten leden van
de Maritieme Kamer, advocaten, wetenschappers en maritieme experts. De essentie van het project is het
vinden van onafhankelijke, onpartijdige en capabele maritieme gerechtsdeskundigen. Volledigheidshalve
treft u in de bijlage de tussenstand van het project aan.
Voorlichtingsbijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het project en de resultaten.
De avond vangt aan met een uitleg over de werkzaamheden van een vaste maritieme gerechtsdeskundige.
Dit is primair bedoeld voor de andere potentiële maritieme gerechtsdeskundigen, maar ook NIVRE experts
zijn welkom. Na de pauze volgt een plenaire presentatie van het project met aansluitend discussie in
groepen en gelegenheid tot het stellen van vragen.
Programma
18.30 - 18.45 uur

Ontvangst en registratie

18.45 - 19.15 uur

Uitleg door een kapitein van de Belgische Nautische Commissie

19.15 - 19.30 uur

Pauze

19.30 - 20.00 uur

Presentatie van het project door Peter Santema, rechter in de Maritieme Kamer

20.00 - 21.00 uur

Discussie in groepen en gelegenheid tot het stellen van vragen

21.00 uur

Sluiting

Aanmelden en Annuleren
Er kunnen maximaal 50 personen aan deze bijeenkomst deelnemen.
Aanmelden geschiedt voor ingeschrevenen in het NIVRE Register via Extranet.
Niet-ingeschrevenen in het NIVRE Register kunnen zich per e-mail aanmelden bij Ellie van der Ven,
e-mail e.vanderven@nivre.nl.
U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
In geval van annulering kunt u zich eveneens via Extranet of via Ellie van der Ven afmelden. 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.

