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Schadeonderzoek door de
contra-expert is in het
nieuws en dus ook
onderwerp bij ons.
De huizenmarkt is n
beweging en dat vraagt
om actie, ook van u!
Blad 2: Agenda van 4
Clubs.

Samenwerking met
Amsterdamse (ABC)
en Haagse Club
Voortaan kunt u als lid van
FidAZ of KENAC ook gebruik
maken van het aanbod aan
lezingen van de Amsterdamse
en Haagse club. Beetje verder
rijden soms, maar vaak ook
zeer aantrekkelijke
onderwerpen.
Zodra wij bericht ontvangen
van een nieuwe lezing van de
Haagse en de Amsterdamse
(ABC), plaatsen we die op de
website en volgt ook
vermelding in onze nieuwsbrief
en indien mogelijk per
afzonderlijke mail.
Op bladzijde twee van deze
nieuwsbrief staan de namen
van de websites van de
desbetreffende clubs en de
lezingen, die gaan komen.
Wanneer u een lezing wilt
bijwonen van deze clubs, dan
kunt u zich als Kenac/FidAZ lid
rechtstreeks bij de
organiserende
Club aanmelden.

Ook in deze Nieuwsbrief het
programma van lezingen en
workshops.

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

Regiobijeenkomst
18 februari 2016 Bob’s Party & Events
0ntvangst vanaf 17.00 uur met soep en een broodje
Begin lezing 18.00 uur

‘Schadeonderzoek vanuit de klant bekeken’
In onze branche is “Klant(belang) Centraal” inmiddels een gevleugeld begrip. In
de schaderegeling sneeuwt dat belang nog wel eens onder in het geweld en
dominantie van verzekeraars en door hen ingeschakelde deskundigen.
Waar het sec de schadevaststelling betreft, is het meer dan incidenteel dat een
verzekerde een beroep moet doen op een eigen deskundige, de contra-expert,
om tegenwicht te bieden.
Steeds vaker wordt door verzekeraars ook onderzoek gedaan naar de toedracht,
ingegeven door de diverse garantie-clausules (elektriciteit, alarminstallatie, opslag
goederen op terrein).
De praktijk wijst uit dat het noodzakelijk is dat ook verzekerden een eigen
onderzoek naar die toedracht moeten laten doen, om de gelijkwaardigheid in de
relatie met verzekeraars te waarborgen. Vanuit dat belang is het Nederlands
Onderzoeks Instituut NLOI BV opgericht. Exclusief voor verzekerden, hun
adviseurs en belangenbehartigers verrichten zij schadeonderzoek om sneller tot
duidelijke standpunten over de schadeoorzaak te komen.
De heer Jaap Terhenne, directeur, heeft zijn voetsporen in die branche meer dan
verdiend en gaat graag in discussie met de zaal om zijn visie op het belang van
dergelijke (contra)onderzoeken toe te lichten.
Zoals altijd, komt allen en meldt u aan!
Aanmelden voor 15 februari via: info@fidaz.nl of secretariaat@kenac.nl

Bedrijfslidmaatschap! Informatie?
secretariaat@kenac.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 krijgen de nieuwsbrieven van de vereniging per email

De Kenac jaarvergadering vindt plaats op dinsdag 10 mei.
We beginnen met een lezing in het Rijnlandhuis van het Hoogheemraadschap Rijnland te Spaarndam.
Spaarndam bestaat dit jaar 730 jaar. Het Rijnlandhuis is een historische locatie, die volop gelegenheid biedt om
meer over de noodzaak en ontwikkeling van de Hollandse waterwerken te weten te komen. Voorbeelden;
drooglegging Haarlemmermeer, aanleg stoomgemaal en Noordzeekanaal, bouw stelling van Amsterdam en
Kolksluis en Grote sluis, Hans Brinkers enz. Na deze excursie verplaatsen we ons naar Villa Westend in
Velserbroek voor onze jaarvergadering en diner.
Alle Kenac leden krijgen hierover te zijner tijd per afzonderlijke mail een uitnodiging met programma en agenda.

De FidAZ jaarvergadering vindt plaats op dinsdag 29 maart.
Ook FidAZ is op zoek naar een passende locatie voor de bijeenkomst waar wij beginnen met het opsnuiven van
een stukje Noord-Hollandse cultuur passend bij onze vereniging. Na dit deel verhuizen we voor de vergadering
en het diner naar de volgende locatie.
FidAZ leden krijgen hierover uiteraard nog per mail een uitnodiging met locatie, programma en agenda.

FidAZ
www.fidaz.nl

KENAC
www.kenac.nl

ABC
www.abcbeursclub.nl

18 februari 2016
‘Schadeonderzoek vanuit de klant bekeken’
Jaap ter Henne
Locatie: Bob’s Uitgeest
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje
Aanvang lezing 18.00 uur

21 april 2016
Actualiteiten uit de hypotheekmarkt
Locatie: Bob’s Uitgeest
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje
Aanvang lezing 18.00 uur

18 februari 2016
‘Schadeonderzoek vanuit de klant bekeken’
Jaap ter Henne
Locatie: Bob’s Uitgeest
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje
Aanvang lezing 18.00 uur

21 april 2016
Actualiteiten uit de hypotheekmarkt
Locatie: Bob’s Uitgeest
Ontvangst 17.00 uur, soep en broodje
Aanvang lezing 18.00 uur

5 september 2016 Nazomerborrel

27 september 2016 Prinsjesdaglezing

HAC
Houd de website in de gaten!

www.haagseassurantieclub.nl

Houd ook de website in de gaten!

