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Accreditatienr.
100001  A + B 

Geregelde bijscholing
18 punten Assuranties

Locatie
Huis der Verzekering  
de Meeûssquare 29,
1000 Brussel

Data
Op dinsdag (9u-16u)
04/02/20
11/02/20
18/02/20

Examen
Vrijdag (9u-12u)
06/03/20

Opleider
Carl Jakus

Prijs
€ 1040   (leden Assuralia)
€ 1280   (niet-leden)

DOELSTELLING

Deze opleiding is bestemd voor echte beginners die hierover een basiskennis 
willen verwerven.  Wij denken in het bijzonder aan de beginnende 
schadebeheerders. BA-motorrijtuigen, de nieuwe medewerkers van de RDR-
diensten en de makelaars.Deze empirische benadering van brandpreventie 
vormt een illustratie van en een aanvulling op bepaalde begrippen uit het 
theoretische opleidingsgedeelte.

DOELGROEP

Deze modulaire opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de beheerders 
van brandver- zekeringen voor eenvoudige risico’s (polis- en schadebeheer) 
en de inspecteurs. Een goede kennis van de algemene polisvoorwaarden en 
een minimum aan ervaring met brandverzekeringen zijn vereist.

PROGRAMMA

 x Wat is een brand? (praktijk/verzekeraar)

 x Gedrag van materialen en weerstand van bouwelementen / classificatie

 x Compartimentering

 x Ligging (omgeving, buren en toegankelijkheid, …) van het gebouw 
(natuurrampen dekking, …)

 x Type gebouw en gebruikers

 x Evacuatie van het gebouw en implicaties voor de constructie

 x Infrastructuur / uitrusting van de gebouwen (algemeen)

 x Brandstoffen, verwarmingsinstallaties en elektrische installatie

 x Systemen voor brand- en diefstaldetectie: mechanische en elektro-
nische beveiliging

 x Kantoren / productieruimten en opslagplaatsen

 x Publiek toegankelijke plaatsen / specifieke gevallen

 x Maintenance en House Keeping: gevolgen voor de brandrisico’s

 x Preventiewetgeving (erkenningen): basiselementen

 x Concrete illustratie van basisbegrippen in verband met brand

Een praktisch voorbeeld van de 3 soorten risico’s (woning-landbouwuitba-
tinghandel) vormt de rode draad doorheen de 3 modules. De opleiders 
zullen deze praktische dimensie vervolledigen door gebruik te maken van 
werkdocumenten zoals inspectieverslagen, evaluatieroosters, plannen,..

BRANDVERZEKERING VOOR WONING EN 
HANDELSZAAK – SCHADEPREVENTIE IN DE PRAKTIJK
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