I V R L I D M A AT S C H A P S I N F O R M AT I E 2022
Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de
binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa.

Kerntaken & Prioriteiten

Over IVR

Vertegenwoordiging
f van de organisatie op Europees niveau, bij internationale
Rivierencommissies en de UNECE

Platform & Events
f Organisatie van jaarlijks congres, workshops en colloquia

Ook aanverwante zakelijke terreinen
zoals
advocaten,
fabrikanten,
scheepswerven
zijn
hierin
vertegenwoordigd.

Schadepreventieprogramma’s
f
f
f
f

Engine Registration System (registratiesysteem voor motorenschade)
Stuurmachine inspecties
Schadepreventieonderzoeken aan boord
Analyses van schades en publicatie van onafhankelijke
aanbevelingen voor schadepreventie

Harmonisatie en unificatie van wetgeving
f Realisatie en implementatie van internationale verdragen op het
gebied van het vervoer van goederen en aansprakelijkheid in de
binnenvaart
f Aanbeveling van internationale voorwaarden
f Internationale vervoersdocumenten
f Database van artikelen en rechtspraak ten aanzien van de relevante
internationale verdragen

IVR Schepen Informatie Systeem
f Bijhouden van een online database van binnenschepen op de
Europese vaarwegen
f Online toegang voor scheepseigenaren voor het actualiseren van
scheepsgegevens
f Verstrekken van data en statistieken aan beleidsmakers en derden

Voor wie is een IVR lidmaatschap interessant?

⚓
⚓
⚓
⚓

Verzekeraars
Assurantiemakelaars
Advocaten
Expertisebureaus

⚓
⚓
⚓
⚓

Machinefabrikanten
Motorenfabrikanten
Scheepswerven
Onderwijsinstellingen

IVR is een uniek internationaal platform
waarin nationale organisaties van de
binnenvaart,
transportverzekering
en scheepsexpertise samen met
individuele
ondernemingen
en
natuurlijke personen vanuit deze
sectoren uit talrijke Europese landen
vertegenwoordigd zijn.

⚓
⚓
⚓
⚓

Overheidsinstanties
Classificatiebureaus
Rederijen
Brancheverenigingen

De binnenvaart speelt een belangrijke
rol binnen het Europese vervoer- en
mobiliteitssysteem. De IVR behandelt
alle thema’s, die zich in de sfeer
van gemeenschappelijke belangen
bevinden en kenmerkt zich door haar
neutraliteit en onafhankelijkheid.
De leden van de IVR vormen een
uniek netwerk van belangrijke spelers
op het gebied van de internationale
binnenvaart, verzekering en alle
aanverwante sectoren voor de
uitwisseling van informatie en
ervaringen in de ruimste zin.

Voordelen IVR lidmaatschap
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Netwerken met (inter)nationale beleidsmakers
IVReport (maandelijkse nieuwsbrief)
Deelname aan het jaarlijkse IVR ledencongres*
Deelname aan diverse IVR workshops en colloquia*

🇩🇪 
🇫🇷 
🇨🇭 
🇵🇱 
🇺🇦 

🇬🇧
🇮🇹
🇦🇹
🇱🇺
🇪🇺

Toegang tot juridische databank (internationale verdragen, 					
en rechtspraak)
Informatie over onze schadepreventieprogramma’s
Korting op toegang tot het IVR Schepen Informatie Systeem

* IVR-leden kunnen tegen een
gereduceerd tarief deelnemen
aan diverse evenementen.

De

IVR

Visie

IVR is de

onafhankelijke binnenvaart data/informatiebron voor
statistieken en het
platform voor het
bespreken en analyseren van risico’s
en consequenties
van
juridische en
publicaties
technische ontwikkelingen in de binnenvaart.

Lid worden? Op de volgende pagina kunt u zich aanmelden

➡

Bekijk onze Ledenlijst voor een overzicht van ons huidige ledenbestand.

				

Missie
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Herkomst IVR-leden:

Toegang tot het uitgebreide IVR netwerk

behartigt

de

gemeenschappelijke

belangen

van

de

binnenvaart,

transportverzekering en scheepsexpertise en aanverwante sectoren binnen het omvangrijke
Europese vaarwegennetwerk en behandelt de thema’s die zich in de sfeer van de gemeenschappelijk
belangen bevinden, waarbij neutraliteit en onafhankelijkheid centraal staan.

Lidmaatschapsvormen & bijdragen

Onze introductievideo:

Individuele personen

			€ 367,50

Ondernemingen				

€ 682,50

Nationale organisaties 				

prijs op aanvraag

*betreft een jaarlijkse bijdrage welke onder voorbehoud van prijswijzigingen is.

U overweegt een IVR lidmaatschap? Of wellicht heeft u eerst nog wat vragen over onze organisatie?
Neem dan gerust contact op met onze Algemeen Secretaris, Frouwke Klootwijk-de Vries voor een
geheel vrijblijvende kennismaking. Onze koffie is heerlijk, maar een digitale afspraak kan natuurlijk
ook.

☎

+31 (0)10 411 60 70

📨

f.devries@ivr-eu.com

🏠Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam ☎ +31 (0)10 411 60 70 📨 info@ivr-eu.com 🌐 ivr-eu.com

Aanmeldformulier IVR lidmaatschap
Naam :		

................................................................................................................................

Organisatie :		

................................................................................................................................

Adres :		

................................................................................................................................

Postcode / plaats :

................................................................................................................................

Telefoonnummer :

................................................................................................................................

E-mailadres : 		

................................................................................................................................

Specifieke facturatie eisen (indien van toepassing) :

..........................................................................

verzoekt om toelating als lid van IVR

Datum :		

................................

Handtekening :

................................

IVR-contributie per jaar

Individuele personen : € 367,50
Ondernemingen :

€ 682,50

Nationale organisaties : bijdrage op aanvraag
Opzegging
Het lidmaatschap wordt aangegaan op basis van de IVR-statuten en wordt automatisch verlengd tot
wederopzegging. Opzegging dient schriftelijk tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van
een opzeggingstermijn van zes maanden te geschieden.
Privacy
IVR verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en met haar eigen wettelijke doelen en taken. Voor vragen en informatie over het privacy
beleid kunt u terecht op de website van IVR of neem contact op met het secretariaat.
Alle getoonde lidmaatschapsbijdragen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

🏠Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam ☎ +31 (0)10 411 60 70 📨 info@ivr-eu.com 🌐 ivr-eu.com

