#190474

#VERZEKERINGEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SCHATTING VAN DE HERBOUWWAARDE VAN EEN WONING NIEUW

€ 235,95 incl. BTW

DE HERBOUWWAARDE VAN EEN WONING CORRECT LEREN INSCHATTEN

OMSCHRIJVING

Omschrijving
De herbouwwaarde van een woning correct inschatten
Deze opleiding focust op het berekenen van de herbouwwaarde van een woning. Essentieel hierbij is de berekening van de sleet en de werkelijke waarde. De
methode per m² en per m³ worden toegelicht en de cursist leert de waarde van de referentieprijzen begrijpen. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van foto’s en
schetsen van woningen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel (PCP en VVD)
experten verzekeringen
syndicus
beheerder van gebouwen
schadebeheerders verzekeringen

Voorkennis
Specifieke voorkennis verzekeringen is niet vereist. Berekeningen worden gemaakt via een excel module. Beperkte kennis wiskunde is dus wenselijk.

Bijkomende info
Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:
FSMA: voor 3 punten verzekeringen (takken 8 en 9)
BIV: 3u

PROGRAMMA
De berekening van de herbouwwaarde gebeurt aan de hand van opmetingen en referentiewaarden van gelijkaardige woningen.
Voor toekenning van de referentiewaarden worden voorbeelden gebruikt en worden de elementen die de waarde bepalen besproken.
Elementen die geen invloed hebben op de referentiewaarden komen ook aan bod.
De vier elementen om de sleet van een gebouw te bepalen worden in detail besproken. Elk van de vier elementen wordt afzonderlijk berekend om tot een gemiddelde
te komen.
Onderscheid tussen sleet op de totale woning en op onderdelen en de wettelijke initiatieven worden besproken.
Verschil tussen het Belgisch (30%) en het Nederlands (60%) model wordt uitgelegd (modulair en lineair model).

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

WWW.SYNTRAWEST.BE

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Oostende

T: 078/353 653

Zandvoordeschorredijkstraat 73

Sofie@syntrawest.be
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Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 09/06/2020

14:00

17:00

8400 Oostende

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Luc Devlamynck
Docent verzekeringen
Bestuurslid en VVD'er makelaarscollectief cvba S-team
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