#040524

#VASTGOED

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BELEGGEN IN VASTGOED

€ 508,20 incl. BTW

EEN PRAKTISCH INZICHT

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding heb je een heel praktisch inzicht in wat beleggen in vastgoed inhoudt, de pro's en contra's, gevaren en opportuniteiten.

Introductie
Vastgoedinvesteringen veroveren opnieuw de beleggingsmarkt. De mogelijkheden zijn heel wat breder geworden. Dat maakt het voor jou, als bedrijfsleider of
particulier, zeer interessant. Maar ook als makelaar, bankier of notaris moet je je klanten voorzien van correct advies.

Omschrijving
Vastgoedbeleggingen bieden heel wat mogelijkheden maar vereisen ook een correcte inschatting van zowel de rendementszijde als van de lasten en beslommeringen
die investeringen in vastgoed met zich meebrengen.
Naast deze aspecten gee

deze opleiding je ook een actuele kijk op de mogelijkheden van 'papieren vastgoed' zoals vastgoedcertificaten, vastgoedbevaks,

vastgoedfondsen, vastgoedaandelen, …

Voor wie is deze opleiding bestemd?
bedrijfsleiders
vastgoedmakelaars
bankiers
advocaten
notarissen
boekhouders

Deze opleiding staat ook open voor beginnende beleggers in vastgoed.

Voorkennis
Je hebt een basiskennis inzake beleggingen. Ervaring inzake beleggingen is een pluspunt.

Bijkomende info
Deze opleiding is erkend voor permanente vorming (FSMA): voor 9 punten Bank en Beleggen
Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 9u BIV

PROGRAMMA
beleggen in vastgoedcertificaten
beleggen in bevaks
vastgoedfondsen
vastgoedaandelen
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beleggen in onroerend goed
de zin van beleggen in onroerend goed
soorten onroerend goed
te verwachten rendement
te verwachten meerwaarden
waardebepaling van het onroerend goed

PRAKTISCH
Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.
3 sessie(s) vanaf donderdag 08/12/2022

Lesdata voor Webinar vanaf donderdag 08/12/2022

Contact

Datum

Startuur

Einduur

donderdag 08/12/2022

18:30

21:30

donderdag 15/12/2022

18:30

21:30

donderdag 22/12/2022

18:30

21:30

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Wim Desender
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