#210573

#VASTGOED

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

VERDIEPINGSCURSUS VASTGOED NIEUW

€ 726,00 incl. BTW

ONTDEK ALLE FACETTEN VAN DE VASTGOEDWERELD TIJDENS DEZE KRACHTIGE VERDIEPINGSCURSUS VASTGOED.

OMSCHRIJVING

Introductie
Heb je reeds het juiste diploma om de BIV-stage tot vastgoedmakelaar-bemiddelaar of -syndicus aan te vatten, maar mis je de nodige basiskennis? Wil je met een
verkorte opleiding je verdiepen in de vastgoedwereld? Dan is deze éénjarige cursus de geknipte opleiding voor jou!

Omschrijving
Met deze éénjarige opleiding wil Syntra West toekomstige vastgoedmakelaar-bemiddelaars en -syndici die wel voldoen aan de diplomavoorwaarden van het BIV
(Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars), maar geen of weinig kennis hebben van het vastgoed, een handvat aanreiken om hun stage met meer kennis te doorlopen
en beter voorbereid deel te nemen aan de BIV-examens.
Er is 1 lesmoment per week voorzien op donderdagavond van 18u30 - 22u. De online evaluaties worden afgenomen op dinsdagavond.
Via onze 3-jarige avondopleiding of voltijdse dagopleiding Vastgoedmakelaar kunnen geïnteresseerden die niet beschikken over een diploma zals bepaald door het
BIV, alsnog de stage aanvatten en zo in de boeiende beroepen van vastgoedmakelaar-bemiddelaar en vastgoedmakelaar-syndicus te stappen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
ALLE afgestudeerden hogeschool of universiteit (diploma hoger onderwijs van minstens bachelorniveau - 3 jaar) die als vastgoedbemiddelaar of als syndicus willen
optreden.

Toelatingsvoorwaarden
Je beschikt over een diploma hoger onderwijs van minstens bachelorniveau - 3 jaar of het ondernemerschapsdiploma Syntra Vastgoedmakelaar.

Methodologie
De lessen gaan klassikaal door.
De evaluaties worden online afgenomen op dinsdagavond na de laatste les van het onderwerp of module. De evaluatie voor basis in- en verkooptechnieken verloopt
via een praktische proef.

PROGRAMMA
Module 1:
Basisbeginselen en het vastgoeddossier:
Basisbeginselen - 3 sessies + evaluatie
Vastgoeddossier - 5 sessies + evaluatie
Module 2:
Huren en verhuren:
5 sessies + evaluatie
Module 3:
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Kopen en verkopen:
8 sessies + evaluatie
Module 4:
Vastgoedbeheer
5 sessies + evaluatie
Module 5:
Bouwkunde en vastgoedexpertise:
Bouwkunde - 2 sessies
Plaatsbeschrijvingen - 1 sessie
Ramingen en schattingen - 3 sessies
Evaluatie
Module 6:
Basis in- en verkooptechnieken:
5 sessies + evaluatie
(programma onder voorbehoud van wijzigingen)

PRAKTISCH
1 jaar vanaf donderdag 17/02/2022 - Oostende

Lesdata voor Oostende vanaf donderdag 17/02/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Oostende

T: 078/353 653

Zandvoordeschorredijkstraat 73

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8400 Oostende
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Het inschrijvingsrecht omvat de opleiding, evaluaties en digitaal cursusmateriaal.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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