Nieuwsbrief

September 2010

SELLES Expertise Int BV & van Dijk Expertise BV houden samen de vaart erin !
Sinds de bekendmaking begin dit jaar hebben wij hard gewerkt aan het
samengaan van Selles Expertise BV en van Dijk Expertise BV !
Met ingang van 1 september 2010 is Selles & van Dijk Experts een feit.
Tegelijkertijd hebben we de beide kantoren samengevoegd en in
Steenwijk (Ov) de nieuwe locatie geopend.
Graag laten wij u kennismaken met de (nieuwe) medewerkers die nu
werkzaam zijn bij Selles & van Dijk Experts :
Rob van Dijk

Rob is ruim zestien jaar werkzaam geweest bij schepenverzekeraars. Hij zal naast de opdrachten uit de pleziervaart ook de
binnenvaart en landmateriaal inspecties en schades voor zijn
rekening nemen. Rob heeft de dagelijkse leiding van het kantoor.

Corine van Dijk

Corine heeft voorheen de inkoop verzorgd bij een organisatie in
de gezondheidszorg. Zij gaat binnen Selles & van Dijk Experts de
boekhouding verzorgen.

Paul Selles

Paul is bij u al jaren bekend en zal werkzaam blijven als expert en
gaat zich onder meer bezighouden met rechtbankzaken, motorschaden, en schades buitenland.

Alice Selles

René Vos

Grietje Cnossen

Marieke Veneman

Met al haar kennis blijft Alice ons met raad en daad bijstaan om
het samengaan van beide kantoren soepel te laten verlopen.
Met een achtergrond in de scheepsbouw en scheepsmakelaardij
voert René de diverse expertise- opdrachten uit in de pleziervaart.
Daarnaast zal René ook (weer) opdrachten gaan uitvoeren voor de
binnenvaart en het landmateriaal.
Met een administratieve achtergrond verzorgt Grietje de verwerking van binnenkomende opdrachten, de planning en behandelt zij
het telefoonverkeer. Daarnaast regelt Grietje de overige kantoorwerkzaamheden.
Ook Marieke heeft een administratieve achtergrond en zal net als
Grietje alle voorkomende kantoorwerkzaamheden uitvoeren.

Met ons team vertrouwen wij er op, een betrouwbare en professionele partner in maritieme en
technische expertise voor u te kunnen zijn.

Wat doen wij ?
Vaststellen van schade, schadeoorzaak en schadebedragen
Taxaties (al onze experts zijn ingeschreven bij de VRT)
Inspecties (IVW/NBKB) t.b.v verstrekking certificaat van onderzoek
Conditie surveys
Contra expertise
Arbitrage
Bouwbegeleiding
Vochtmeting, osmoseonderzoek en huiddiktemeting
Schuldvraag onderzoek
Diefstal onderzoek

Werkgebied
Naast de expertise en inspectie werkzaamheden in de pleziervaart en de binnenvaart worden door ons ook expertise en
inspectie werkzaamheden uitgevoerd in de zeevaart en het
landmateriaal.

Adresgegevens
U kunt ons nog steeds bereiken via de bij u bekende
telefoonnummers en e-mail adressen.

Voor meer informatie bel:

Onderstaand vind u echter onze nieuwe adresgegevens:

0031 (0)521 74 40 16

HISWA-NVEP Qualified Yacht Surveyors ® • EMCI Registered Yacht Surveyors ® • KNVTS •
Register-Taxateurs VRT ® • NBKB expert • NIVRE register expert • VEKRB • LDM • IVR
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Vragen of opmerkingen ? Stuur een e-mail naar info@sellesvandijkexperts.nl of bel 0521-744016

