Training CAR verzekering en Vaststelling van Schade
Op 8 en 9 april 2019 geeft MM Verzekeringsbeheer een training over de CAR verzekering en
technische risico’s en een training Vaststelling van Schade. Vanwege het overvolle programma en de
mogelijkheid om meer praktijk voorbeelden aan bod te laten komen is er voor gekozen de training
uit te breiden naar 2 dagen. De training wordt in samenwerking met Henk van Aggelen van Van
Aggelen Insurance Consultancy en Jack Velthuijs van Lemkes & Velthuijs Expertise BV gegeven.
De training bestaat uit 2 hele dagen waar de volgende onderwerpen aanbod komen:
8 april DAG 1: De CAR Verzekeringen bij de overheid door Henk van Aggelen
-

Gemeente of Aannemer, aflopend of doorlopend?
De verzekeringsmarkt van de CAR (makelaars, verzekeraars, ontwikkelingen, trends);
Dekking en clausules / Besteksbepalingen;
Schadeclaims afhandeling met alle betrokken partijen (aannemers, verzekeraars, burgers, experts).
Casussen en praktijk

9 april DAG 2: Vaststelling van schade door Jack Velthuijs
-

Schadevaststelling (hoogte, redelijkheid/ billikheid, afschrijving);
Behandelen van trillingsschades en het onderscheid tussen hinder en schade;
Behandelen van schades agv stroefheid van het wegdek.
Praktijk casussen

Naast de bovenstaande onderwerpen heeft u natuurlijk de mogelijkheid om zelf casussen in te
brengen om te bespreken. Indien dit tijdig van te voren gebeurt zullen wij in overleg met de trainers
hier op in gaan.
De training duurt totaal 2 dagen. We beginnen beide dagen om 9:30 uur tot 16:00 uur. De investering
bedraagt € 950,- (excl. BTW, incl. lunch, koffie, thee). U kunt er ook voor kiezen om een van de twee
dagen aanwezig te zijn. De investering bedraagt dan € 500,-.
Het maximaal aantal deelnemers is 20. Deelnemers welke voor beide dagen inschrijven hebben
voorrang.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met mij opnemen via e-mail
(info@verzekeringsbeheer.com) of 06 15 94 6117. Ik hoop je inschrijving tegemoet te zien en je te
ontmoeten op 8 en 9 april!

Marc Mutsaars
MM Verzekeringsbeheer

Aanmeldingsformulier Training CAR en af- en Vaststelling van Schade
Op 8 en 9 april 2019 organiseert MM Verzekeringsbeheer een training CAR en Vaststelling van
Schade . De training duurt van 9:30 uur tot 16:00 uur. De locatie zal zijn BCN Hoog Catharijne in
Utrecht (op loopafstand van het Centraal Station).
Ik wil mij graag opgeven voor deze training:
Ik schrijf mij in voor

[

] Beide dagen 8 en 9 april

[

] 8 april CAR Verzekeringen en technische risico’s

[

] 9 april Vaststelling van Schade
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Aansprakelijkheid verzekerd bij
Handtekening deelnemer

Handtekening leidinggevende

De cursus kan kosteloos geannuleerd worden tot 1 april 2019. Daarna is 25% van het maximale tarief
van € 950,- (excl. BTW) verschuldigd. Het is ook mogelijk een vervanger te sturen. Het maximaal
aantal deelnemers is gesteld op 20 deelnemers.

