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• Regiobijeenkomst op 15 
april met als thema de 
werkgeversaansprakelijk-
heid en WEGAS of 
WEGAM polis. Aanvang 
van de lezing om 18.00 
uur, ontvangst met 
broodje en soep vanaf 
17.00 uur.  
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Voor u ligt de nieuwsbrief 
van april 2010.   
Voor u ligt de nieuwsbrief 
van april 2010.   
LET OP!!!!! LET OP!!!!! 
GEWIJZIGDE LOCATIE!!! GEWIJZIGDE LOCATIE!!! 
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
Verder de agenda z.o.z. met 
de laatste nieuwtjes en data. 
Verder de agenda z.o.z. met 
de laatste nieuwtjes en data. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ontvangst vanaf 17.00 uur met soep en een broodje 
15 april bij 

Turien & Co 
 

James Wattstraat 11, 1817 DC  Alkmaar  
 

Regiobijeenkomst: Werkgeversaansprakelijkheid voor 
(verkeers)ongevallen, de WEGAS of WEGAM polis  

 
Mr. P.R.J. de Jong van DAS Rechtsbijstand praat ons bij over de ontwikkelingen 
in de rechtspraak op het vlak van de werkgeversaansprakelijkheid ten opzichte 
van aan het verkeer deelnemende werknemers. Hij geeft op dat vakgebied zowel 
intern (bij DAS) als extern (Huibers)  cursussen. 
Ron Kok is manager Acceptatie & Relatiebeheer bij Turien & Co en zal de 
verzekeringsoplossingen bespreken voor de verplichtingen die als gevolg van 
jurisprudentie bij werkgevers worden neergelegd. 

 
  

PE 2010-2011 Uiterlijk (ivm locatie) 8 april aanmelden via:  
 info@fidaz.nl en secretariaat@kenac.nl PE behalen zonder zo’n vervelend 
examen?  

  
Bij NIBE-SVV kan dat! 
Als echte nieuwigheid heeft NIBE-
SVV besloten het verplichte toetsend 
element niet langer als examen aan 
het einde in te richten, maar er een 
geïntegreerd actief programma van 
te maken, waarbij u door actieve 
deelname aan het 
onderwijsprogramma aantoont Wft 
PE Proof te zijn. 

     Bedrijfslidmaatschap! Informatie? 
 
secretariaat@kenac.nl

 
kwaliteit maakt het verschil 
 
zie ook: www.nibesvv.nl/pe 
 

Vragen? 
g.de.jonge@nibesvv.nl 

       info@fidaz.nl  
 
Voordelen bedrijfslidmaatschap  

• persoonlijk lidmaatschap voor eigenaar / directeur / feitelijk leider  
• 1 gratis abonnement op het vakblad De Beursbengel  
• u en uw medewerkers kunnen onze activiteiten / lezingen / workshops 

bezoeken, veelal gratis, soms met korting op de toegangsprijs 
• u en uw medewerkers krijgen de mogelijkheid tot het netwerken binnen 

de vereniging 
• u en uw medewerkers ontvangen de nieuwsbrieven van de vereniging 

per e-mail, 
• Uw bedrijf kan een vermelding met logo op onze website krijgen  
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