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#VASTGOED

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

LUNCHWEBINAR: DE MAKELAARSOPDRACHT ANNO 2023

€ 145,20 incl. BTW

CO-, NON- OF EXCLUSIEF CONTRACT: VALKUILEN EN PRAKTISCHE TIPS

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Je krijgt antwoorden op vragen als:
Welke clausules moeten zeker opgenomen zijn in een makelaarscontract?
Welke argumenten heb je om een klant te overtuigen van de exclusiviteit?
Hoe de commissie verdelen bij een co-exclusief contract?
Hoe moet de klant opzeggen bij een non- of co-exclusief contract?

Introductie
De lunch webinars van Syntra West: dat is kort en krachtig lunchen & bijleren. Hapklare tips en tricks die je van 12u30 tot 14u00 meenemen naar de essentie van
het onderwerp om onmiddellijk mee aan de slag te gaan.
Lunchwebinar 1: Overdracht van vastgoed naar de volgende generatie – datum 11/10/2022
Lunchwebinar 2: De makelaarsopdracht in 2023 onder de loep – datum 15/11/2022
Lunchwebinar 3: De meest gemaakte fouten in de compromis – datum 9/12/2022

Omschrijving
Je wilt zoveel mogelijk een exclusief contract met hen afsluiten? Docente Els Bogemans neemt je op sleeptouw door de diverse juridische implicaties van de
verschillende contracten. Ze staat stil bij hoe je maximaal gaat voor exclusiviteit, bij elke klant. Maar ook met welke praktische beslommeringen je geconfronteerd
wordt bij een co- of non-exclusief contract.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Vastgoedmakelaars en hun medewerkers

Bijkomende info
Het programma komt in aanmerking voor 1,5u permanente vorming BIV (in aanvraag).

PROGRAMMA
Juridische aspecten van de makelaarsopdracht anno 2023
De co- en non-exclusieve opdracht in de praktijk

PRAKTISCH
1 sessie op 15/11/2022

Lesdata voor Webinar vanaf dinsdag 15/11/2022

Contact

Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 15/11/2022

12:30

14:00

WWW.SYNTRAWEST.BE

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be
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Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Volg je meerdere lunch webinars, dan kan je een voordeeltarief bekomen! Pick en mix de topics die je interesseren.
Inschrijven voor 1 lunchwebinar: € 145,20
Inschrijven voor 2 lunchwebinars: € 266,20
Inschrijven voor 3 lunchwebinars: € 387,20

Prijzen zijn inclusief btw.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 2 VAN 2

