
 

Themadag 28-09-2017 
 
 
Datum : 28 september 2017 
Tijd : 9.00 – 16.30 uur 
Locatie : Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht 
 
 

Dagindeling 
 
 

  

09:00 Inloop 

09:30 Opening 

09:35 Aanvang workshops aansprakelijkheid 
De werkgroep aansprakelijkheid verzorgt een lezing over risicoaansprakelijkheid versus 
onrechtmatige daad aansprakelijkheid. Daarna worden in roulerende groepjes 4 workshops 
gegeven, waarbij een casus wordt behandeld met de volgende schade-oorzaken: gladheid 
door vorst, boom/tak op auto, rioolwater in woning, val door gebrekkig trottoir. 

12:00 Lunch 

13:00 Workshops aansprakelijkheid – vervolg ochtendprogramma 

14:15 Pauze en wisselen van programma 

14:30 Julianabrug – Alphen aan de Rijn, schadeafwikkeling bij calamiteiten 
Het ongeval met de kranen en de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn heeft voor heel 
wat schade gezorgd en beroering in Nederland, waaronder in de schade- en 
verzekeringswereld. Want hoe pak je de afwikkeling van zo’n grote schade aan waarin zoveel 
verschillende belanghebbende partijen zijn? 
 
 Expertisebureau Vanderwal & Joosten is een van de expertisebureaus die destijds is 
ingeschakeld. Sander van Amelsvoort en Koos van der Wal, beiden NIVRE Register-Expert, 
vertellen op welke wijze voor partijen de schadebehandeling werd gebundeld in een 
schadeloket en een achterliggend expertteam. De berging en opruimwerkzaamheden konden 
daardoor centraal worden gecoördineerd, evenals de beoordeling van de schademeldingen 
van derden. Deze experts nemen je mee in een zeer interessante sessie over 
schadeafwikkeling bij calamiteiten. 
 

16:00 Afsluiting en Borrel 

 



 

Routebeschrijving: 
 
Zaalverhuur 7 is gevestigd achter een onopvallende gevel in een 19

de
-eeuwse kerk en is het beste 

bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor alle details over de bereikbaarheid kun je de volgende link 
volgen: http://www.zaalverhuur7.nl/onze-locaties/locatie-boothstraat/ 
 
Te voet vanaf Utrecht Centraal: 

 Boothstraat 7, ligt tussen het Janskerkhof en de Voorstraat op 15 minuten loopafstand vanaf 
Centraal Station. 

 
Met de auto: 

 Parkeergarage de Grifthoek, voordelig en op 850 meter loopafstand. (€8/ 4 uur) 

 Parkeergarage de Kruisstraat op 700 meter loopafstand (€2,20 per uur) 

 Direct naast de Boothstraat, op het Janskerkhof, kan er beperkt geparkeerd worden )€4,60/ uur) 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: wg-communicatie@vponederland.nl 

http://www.zaalverhuur7.nl/onze-locaties/locatie-boothstraat/
mailto:wg-communicatie@vponederland.nl

