STUDIEAVOND – GENT (ZWIJNAARDE)
DINSDAG 2 APRIL 2019

Weigering van dekking: het spookbeeld van
de verzekerde (notaris)
Praktijkgerichte opleiding op maat van het notariaat

De betaling van verzekeringspremies geeft aan de verzekerde notaris een gevoel van veiligheid en bescherming. Hij gaat
er vanuit dat zijn beroepsaansprakelijkheid gedekt is en zijn verzekeringsmaatschappij de soms zware financiële last die
gepaard gaat met een schadegeval steeds ten laste zal nemen.
Maar de verzekering is een contract dat zijn grenzen heeft. Enkel schadegevallen die zich binnen die krijtlijnen voordoen,
zullen dekking genieten. Wat als?
Aan de hand van cases zullen de sprekers op boeiende en rijkelijk geïllustreerde wijze de grenzen van de polis notariële
burgerlijke aansprakelijkheid bewandelen om de limieten van dekking en verzekeringscontract af te lijnen.
Onmisbaar voor alle notarissen en medewerkers die zich willen informeren over mogelijke schadegevallen en afloop.

15.30 – 16.00 u.:
16.00 – 17.15 u.:
17.15 – 17.45 u.:
17.45 – 19.00 u.:

Onthaal met koffie en thee
Deel 1
Pauze met broodjes
Deel 2

We richten ons met deze studieavond exclusief naar notarissen en notarieel medewerkers die zich willen wapenen
tegen deze problematiek.

•	Philippe Vanlatum, Geassocieerd notaris in Oedelem, Verslaggever en gewezen voorzitter van het Directiecomité en van
de Raad van Bestuur bij de “Verzekeringen van het Notariaat”
• Stéphane Vander Eecken, Geassocieerd notaris in Gent, Verslaggever bij de “Verzekeringen van het Notariaat”

• Erkend door de Nationale Kamer van Notarissen voor 2,5u vorming.
• Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname.
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Dinsdag 2 april 2019 van 16.00 tot 19.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 15.30 uur met koffie
en thee)

3Square - Zaal L’Echo
Rijvisschestraat 124
9052 Gent-Zwijnaarde

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd
opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding
gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse
Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien
u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40%
besparen op uw opleidingskost. Meer informatie?
www.kmo-portefeuille.be

Bereikbaarheid:
• http://www.3square.be/nl/gent
• Ruime gratis parking

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen
is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille
moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld
door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

840000559

Het inschrijvingsgeld voor deze studieavond bedraagt 165,29 euro (excl. 21% btw) / 200 euro (incl.
21% btw) en dit omvat:
• de deelname aan de vorming
• de documentatiemap
• de catering

Schrijf nu in
Online inschrijven
Via www.diekeure.be/opleidingen.
U kan meteen betalen of na ontvangst van factuur.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de
einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop,
wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Meer inlichtingen
Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be.

Die Keure Opleidingen
Die Keure Opleidingen, het vroegere opleidingscentrum Studipolis, organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten
voor professionals. Een volledig overzicht van onze opleidingen vindt u op www.diekeure.be/opleidingen.
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