INFOBLAD
VIER-CURSUS
VIER - ‘Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s’
De VIER-cursus en het daarbij behorende examen vormen de basis voor de
erkenningsregeling VIER, welke in samenwerking met het Verbond van
Verzekeraars door iKeur is ontwikkeld.
De VIER-cursus bestaat uit 3 modulen
1. Module 1: Taalkundig en juridisch juist rapporteren
Deze module op basis van e-learning is erop gericht de inspecteur taalkundig juiste rapporten
te laten schrijven die door niet-technici te lezen en te begrijpen zijn. Een uiterst belangrijke
basis voor het inspectierapport. De cursus wordt online in eigen tempo gevolgd en de
studielast is 30 tot 40 uur.
2. Module 2: Verzekeringsrecht en verzekeringstechniek
Deze module geeft inzicht in de benodigde denkwijze voor een verzekeringsinspectie. De
technische aspecten van verzekeren en de risicogerichte aanpak van VIER staan hierin
centraal. Deze cursusmodule bestaat uit twee aaneengesloten klassikale dagdelen (middag en
avond) met een aansluitend examen op een locatie centraal in Nederland.
3. Module 3: Inspectiemethode
Deze module richt zich enerzijds op het inspectieprotocol, de methodiek, de rapportagevorm
en de risicoclassificatie. Anderzijds wordt aandacht besteed aan de communicatie met de
verzekerde. Deze cursusmodule bestaat uit twee aaneengesloten klassikale dagdelen (middag
en avond) met een aansluitend examen op een locatie centraal in Nederland.
Certificaat

Na het succesvol afronden van de 3 modulen ontvangt u van iKeur het certificaat
VIER Inspecteur en na erkenning wordt uw naam toegevoegd aan het register op
www.ikeur.nl.

Kosten

€ 1.250,= excl. BTW per persoon voor iKeur-leden
€ 1.500,= excl. BTW per persoon voor niet iKeur-leden
Kosten zijn inclusief lesmateriaal en koffie/thee/dinerbuffet (modulen 2 en 3)
Prijs is geldig tot januari 2016.

Cursuslocatie Centraal in Nederland.
Inschrijven

Alleen via iKeur en niet via de opleiders.
Inschrijfformulier volledig ingevuld opsturen naar info@ikeur.nl.
Uiterlijk twee weken na inschrijving ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Bij
voldoende deelname ontvangt u uiterlijk twee weken voor aanvang de factuur die bij
aanvang van de cursus voldaan moet zijn.

Naast de open inschrijving is het ook mogelijk de VIER cursus incompany te volgen. Informeer op
info@ikeur.nl naar de mogelijkheden.
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