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Woensdag 24 augustus 2016 

 
Aanwezigheidsattest OVB – 8 juridische punten (4 ptn./module in aanvraag) 
 

Module 1: Potpourri I: Toepassing in de praktijk (9.15u – 13.15u) 
 

Het opzet van deze opleiding is u wegwijs te maken in de recente hervorming van 
de burgerlijke rechtspleging en de gevolgen hiervan voor de procespraktijk. 
Daarnaast bespreken we de eerste knelpunten en problemen.  
 
Met het oog op het vereenvoudigen van de motivering door de rechter legt de wet 
een nieuwe vaste structuur op voor conclusies. Daarnaast wordt de 
adviesbevoegdheid van het Openbaar Ministerie gewijzigd, de 
beraadslagingstermijn strikter opgevolgd, is de alleenzetelende rechter de 
regel en wordt het onmiddellijk hoger beroep aan banden gelegd. 
 
Om de werklast van de rechtbanken te verminderen is bovendien het monopolie van 
de invordering van onbetwiste geldschulden tussen handelaars aan de 
gerechtsdeurwaarders toegewezen. Op deze manier kunnen zij grotendeels buiten 
het gerechtelijk apparaat worden afgehandeld. Hierbij bespreken we de 
voorwaarden, de procedure en de rol die de advocaat ter zake speelt.   
Daarnaast komen onder meer aan bod:  

 De kennisgevings-, mededelings- en betekenisregeling 

 (Nieuwe) nietigheidsleer 

 Voorlopige uitvoerbaarheid 

 Verstek en hoger beroep 

 Syntheseconclusie  
 
 

Programma module 1 
 
 Inleiding 
 

 Kennisgeving, mededeling en betekening  
 

 Vaste structuur conclusies 
- Vereenvoudigde motivering rechter 
- Structuur conclusie 
- Syntheseconclusie 
- Sanctie 

 

 Adviesbevoegdheid Openbaar Ministerie 
- Informatieplicht versus facultatief advies 
- Uitzonderingen en prerogatieven van de Procureur des Konings 



 
 Beraadslagingstermijnen  
 

 Nieuwe nietigheidsleer 
 

 Afslanking aantal hogere beroepen 
- Tussenvonnissen 
- Gemengde vonnissen 
- Verlies schorsende werking hoger beroep 
- Quid met betrekking tot het verstek? 

 
 Innen van onbetwiste commerciële schuldvorderingen 

- Monopolie van gerechtsdeurwaarder? 
- Procedure 
- Betwiste schuldvorderingen  

 

 Alleenzetelende rechter wordt regel 
 

 Praktische benadering van diverse items aangehaald bij Potpourri I 
 
 

Gastdocent 
 

Eric Dierickx is vrederechter in het kanton Overijse-Zaventem. Voorheen was hij 
werkzaam als advocaat en tevens is hij gewezen assistent gerechtelijk privaatrecht 
aan de VUB. 
 
 

Module 2: Verkeersrecht en handhaving door de politierechtbank met 
bijzondere aandacht voor Potpourri II (14.00u - 18.00u) 
 
De wet van 9 maart 2014 heeft op vele vlakken een verstrenging van de 
wegverkeerwet ingevoerd. Wij bekijken samen met u de meest ingrijpende 
wetswijzigingen, met o.a. de zwaardere bestraffing van bijzondere 
herhalingsvormen. We maken een eerste evaluatie van de wet, we bekijken daarbij 
wat de eerste aandachtspunten zijn en de impact ervan op de dagelijkse werking 
van de politierechtbank.  
 
Vervolgens bespreken we de wijzigingen in de strafprocedure voor de 
politierechtbank ingevolge Potpourri II.  
Volgende items worden onder andere behandeld:  

 Verstek en verzet  

 Termijnen en voorwaarden hoger beroep  

 Elektronisch uitzicht  

 Guilty plea  

 Probatie-opschorting en– uitstel  



 Autonome probatie 
Het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer blijft actueel en problematisch. We 
bespreken samen met u deze problematiek en dit vanaf de controle op het terrein 
tot de procedure voor de rechtbank. We hebben niet enkel oog voor de klassieke 
sancties, maar ook het alcoholslot en de regresvorderingen door de 
verzekeringsmaatschappijen komen aan bod.  
 
We sluiten deze praktijkgerichte opleiding af met een uiteenzetting omtrent de 
verjaring in verkeerszaken, met inbegrip van de schorsing en de stuiting.  
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 Wijzigingen verkeersrecht ingevolge de wet van 9 maart 2014  

- Het nieuwe regime i.v.m. recidive  
 
 Wijzigingen in de strafprocedure ingevolge Potpourri II  

- Verstek / verzet 
- Hoger beroep  
o Termijnen 
o Voorwaarden  

- Probatie-opschorting en- uitstel  
- Elektronisch toezicht 
- Guilty plea 
- Autonome probatie 

 
 Alcohol en drugs in het verkeer 

- Het verloop van de politiecontrole 
- Klassieke sancties 
- Alcoholslot 
- Regres door verzekeringsmaatschappijen 

 
 De verjaring in het verkeersrecht  
 
 

Gastdocenten 
 
Politierechter Kathleen Stinckens startte haar loopbaan als advocaat 
gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. In 2000 werd zij 
substituut procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, 
afdeling politieparket. Vandaag is ze politierechter in Leuven en ondervoorzitter van 
de vrederechters en rechters in de politierechtbank Leuven. 
 
Hoofdcommissaris Bart Van Thienen werd na zijn studies wijsbegeerte 
politieofficier bij de lokale politiezone Demerdal-DSZ. Later maakte hij de overstap 
naar de federale politie in Leuven en vervolgens in Brussel. Vandaag is hij 



hoofdcommissaris bij de federale politie en gastdocent bij de nationale 
politieacademie.  
 
 

Donderdag 25 augustus 2016 

 
Aanwezigheidsattest OVB – 8 juridische punten (4 ptn./module in aanvraag) 

 

Module 3: Vereffening-verdeling NA overlijden. Erfenissen en 
testamenten: capita selecta (9.15u - 13.15u) 
 

Aansluitend op onze vorige opleiding inzake vereffening-verdeling na 
echtscheiding, bieden wij nu een vervolgopleiding aan waarbij we de vereffening-
verdeling na overlijden bespreken. Het is onze ambitie dat u, na het volgen van 
deze opleiding, afdoende gewapend zal zijn om elk dossier van vereffening en 
verdeling na overlijden met een gedegen kennis van zaken aan te pakken. 
 
In een eerste deel van de opleiding bespreken we een aantal items omtrent 
erfenissen. We behandelen o.a. de saisine, de verwerping, de positie van 
schuldeisers (het spanningsveld tussen de erfrechtelijke of hereditaire schuldeisers 
enerzijds en de persoonlijke schuldeisers van de erfgenaam anderzijds), de 
erfrechtelijke onverdeeldheid, de nieuwe regels inzake erfrechtelijke onwaardigheid, 
erfrechtelijke heling, de vruchten/intresten inzake vereffening en verdeling na 
overlijden, enz. Er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de aanvaarding onder 
voorrecht van boedelbeschrijving, die sterke gelijkenissen vertoont met het 
faillissement. Er komen ook enkele bijzondere afwijkende nalatenschapsregels aan 
bod, o.a. de wet kleine nalatenschappen en de wet over het uitgesteld loon inzake 
land en tuinbouw.   
 
Vervolgens komen testamenten aan bod. Het belang van de uiterste 
wilsbeschikking valt niet te ontkennen: het testament stelt de erflater in staat om, na 
zijn overlijden, derden te begunstigen en dus buiten de kring van de door wet 
aangestelde erfgenamen te treden. Ook op fiscaal vlak kan een testament 
interessante perspectieven bieden (bv. het zgn. duo-legaat). We staan o.a. stil bij de 
(gerechtelijke) herroeping en het verval van testamenten, de interpretatie van 
testamentaire beschikkingen, de inbezitstelling/legaatsafgifte, de risicoleer bij 
testamenten, het ontervend testament bij echtgenoten, de problematiek van 
opeenvolgende testamenten, het restlegaat, enz.  
Ook de vraag naar de “gezondheid van geest” van de testator wordt onderzocht. 
Eveneens wordt er dieper ingegaan op testamenten door “onbekwamen” 
(minderjarigen, onder voorlopige bewindvoering gestelde personen). 
 
De opleiding wordt ten slotte aangevuld met een aantal procedurele hete 
hangijzers inzake vereffening en verdeling na overlijden. Er wordt ook 
uitgebreid stil gestaan bij het gerechtelijk deskundigenonderzoek in de vereffening 
en verdeling na overlijden, de boedelbeschrijving, de staat van vereffening als 



uitvoerbare titel, de problematiek van de ondeelbaarheid en onsplitsbaarheid van de 
verdelingsvordering, het vaak vergeten kantmeldingsvereiste (artikel 3 Hyp.W.), de 
blijvende saisine van de appelrechter, het fenomeen van derden in de vereffening 
en verdelingsprocedure en de noodzaak om deze derden soms te betrekken in deze 
procedure (o.a. bij vorderingen tot inkorting), enz.  
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 Erfenissen: capita selecta 

- De saisine 
- De erfrechtelijke onverdeeldheid 
- Wet Kleine Nalatenschappen / Uitgesteld loon (inzake land- en tuinbouw)  
- Erfrechtelijke onwaardigheid  
- Erfrechtelijke heling  
- Onbeheerde nalatenschap - De Staat als erfgenaam? 
- Vruchten/intresten bij vereffening en verdeling na overlijden 
- Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving 
- De verwerping (inbegrepen herroeping en vernietiging van de verwerping) 
- Schuldeisers en nalatenschappen   
- Erfrechtelijk vruchtgebruik van de LLE (inclusief de omzetting van dit 

vruchtgebruik)  
- Enz.  

 

 Procedurele topics 
- Deskundigenonderzoek bij vereffening-verdeling 
- Dading 
- Ondeelbaarheid – onsplitsbaarheid van de verdelingsvordering  
- “Derden” in de vereffening en verdeling na overlijden : wanneer en hoe moeten 

deze worden betrokken in de procedure? 
- Wanneer geldt de zgn. blijvende saisine van de appelrechter? 
- Enz.  

 

 Testamenten: capita selecta 
- Herroeping en verval van testamenten 
- Interpretatie testamenten - Opeenvolgende testamenten 
- Ontervend testament bij echtgenoten 
- Gezondheid van geest  
- Testamentuitvoerder 
- Legaatsafgifte / inbezitstelling 
- Restlegaat 
- Testament door minderjarigen / onder voorlopig bewind gestelden 
- Enz.  

 

 



Gastdocent 
 
Bart Van Den Bergh is raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen en is 
tevens magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie. Hij is wetenschappelijk 
medewerker aan de Universiteit Hasselt en auteur van diverse juridische publicaties.  
  
 

Module 4: Vergoedingsrekeningen, verblijfsregelingen en valorisatie van 
huishoudelijke arbeid (14u - 18u) 
 

Het opstellen van de vergoedingsrekeningen is complex en zorgt er vaak voor dat 
de echtscheidingsprocedure lang duurt. In deze opleiding bespreken we o.a. de 
wettelijke bepalingen, het bedrag van de vergoeding, de verrekening, bedingen om 
vergoedingsregelingen uit te sluiten, bewijs, enz.   
 
Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden wordt onderzocht op welke wijze 
huishoudelijke arbeid (dit is huishoudelijke arbeid sensu stricto, het verrichten van 
doe-het-zelf werkzaamheden aan een eigen of gemeenschappelijk goed en het 
verrichten van onbetaalde arbeidsprestaties in de handelszaak van de partner) 
wordt gevaloriseerd in het relatievermogensrecht. We bespreken de mogelijkheden 
zowel voor gehuwden als voor samenwonenden.  
 
Ten slotte behandelen we de verblijfsregelingen voor kinderen. We bespreken 
samen met u de recente rechtspraak terzake.  
 
 

Programma module 4 
 
 Vergoedingsrekeningen  

- Wettelijke bepalingen 
- Bedrag van de vergoeding 
- De verrekening 
- Bedingen om vergoedingsregelingen uit te sluiten 
- Enz.  

 
 Valoriseren van huishoudelijke arbeid (gehuwden / samenwonenden) 

- Begrip huishoudelijke arbeid 
o Verrichten van klassieke huishoudelijke taken, zorg van kinderen 
o Uitvoeren van doe-het-zelfwerkzaamheden aan eigen of gemeenschappelijk 

goed 
o Uitvoeren van onbetaalde arbeidsprestaties in de handelszaak van de 

partner 
- Valorisatie van huishoudelijke arbeid in het relatievermogensrecht 
o In het stelsel van gemeenschap van goederen 
o In het stelsel van zuivere scheiding van goederen 

 



 Verblijfsregelingen 
- Overzicht en bespreking recente rechtspraak 

 
 

Gastdocenten 
 
Prof. Dr. Charlotte Declerck is hoofddocent aan de Faculteit Rechten van de 
UHasselt. Zij is auteur van verschillende boeken en artikels over personen-, familie- 
en familiaal vermogensrecht. Ze is tevens advocaat aan de balie van Antwerpen en 
sinds maart 2010 aan de balie van Brussel.  
 
Meester Annette Van Thienen is sinds 2005 advocaat aan de balie van 
Dendermonde. Vanaf 2009 werd zij praktijkassistente aan de Universiteit van Gent 
aan de vakgroep Burgerlijk recht, sinds 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- 
en ondernemingsrecht. In 2011 werd zij vennoot bij Callebaut & Van Thienen 
Advocaten, waar zij voornamelijk dossiers in personen- en familierecht, familiaal 
vermogensrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht behandelt. 
 
 

Vrijdag 26 augustus 2016 

 
Aanwezigheidsattest OVB – 8 juridische punten (4 ptn./module in aanvraag) 

 

Module 5: Topics familiaal vermogensrecht (9.15u – 13.15u) 

I. Civielrechtelijke knelpunten bij schenking onder de levenden  

II. De vervanging van de notaris  

 

In een eerste luik worden enkele civielrechtelijke knelpunten van de schenking 
onder de levenden onder de loep gehouden. Alles wordt belicht vanuit de bril van 
de rechtspracticus: de notaris en de advocaat.  Hierbij wordt een brug gemaakt 
tussen theorie en praktijk. 

 
We selecteerden voor u een aantal specifieke topics, die vaak onderbelicht blijven 
in de klassieke handboeken, maar die in de praktijk daarom niet minder belangrijk 
zijn. We gaan o.a. na of het begrip schenking aan een “herijking” toe is. Kunnen 
bepaalde diensten of prestaties in natura het schenkingsrecht activeren ?  Is een 
eigendomsoverdracht altijd vereist om van een schenking te kunnen spreken? Een 
aantal hete hangijzers komt aan bod: zo  behandelen we o.a. de schenking tussen 
echtgenoten, de contractuele erfstelling,  het fameuze artikel 918 BW en de 
ascendentenverdeling-schenking.  
 
Ook de vaak vergeten alimentatieplicht van de begiftigde komt aan bod.  De 
schenking aan gehuwde kinderen levert problemen op wanneer deze kinderen-
begiftigden naderhand in een echtscheiding verwikkeld raken, zodat ook deze 



kwestie wordt belicht.  Wat met het formalisme in het schenkingsrecht: is dit nog van 
deze tijd en hoe ligt de verhouding met alternatieve schenkingsvormen? Verder 
wordt ook bij de complexe problematiek van schenkingen en verzekeringen stil 
gestaan, mede in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.  
 
In het tweede opleidingsonderdeel wordt de vervanging van de notaris nader 
onderzocht. Elk mogelijk deelprobleem wordt belicht, zowel vanuit het oogpunt van 
de notaris zelf, als vanuit de optiek van de advocaat: de tips and tricks voor beide 
beroepsgroepen komen uitvoerig aan bod.   
 
Hierbij wordt o.a. uitgebreide aandacht besteed aan de gronden tot vervanging, met 
de focus op de vertraging in de afhandeling van de vereffening en verdeling als 
reden tot vervanging: de conventionele of wettelijke kalender vormt hierbij het 
uitgangspunt.  Ook de rechterlijke toetsingsmogelijkheid van de vervangingsgronden 
die de notaris eventueel zelf inroept om van zijn mandaat te worden ontlast komt 
aan bod. De procedure zelf wordt aan een analyse onderworpen alsook de kwestie 
van het overgangsrecht en de vraag welke rechter nu precies bevoegd is voor de 
vervangingsverzoeken.  
 
Er wordt stilgestaan bij de potentiële (procedurele en inhoudelijke) verweermiddelen 
voor de notaris. Ook op de rechtsmiddelen wordt dieper ingegaan: o.a. het recente 
arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 maart 2016 mag in dat verband geenszins 
ontbreken. De rechtsgevolgen van de neerlegging van een vervangingsverzoek en 
van de eigenlijke vervanging voor de lopende vereffening en verdeling worden 
toegelicht. De vraag of deze procedure gerechtskosten (rechtsplegingsvergoeding) 
met zich meebrengt komt ter sprake. En wat met onterechte vervangingsverzoeken 
met een dilatoir of abusief oogmerk? We bespreken ook de gevolgen op het vlak 
van het notarieel ereloon en het tuchtrecht.  
 
 

Programma module 5 
 
 Schenking onder de levenden: enkele knelpunten uit de praktijk 

- Vereist de schenking de overdracht van een vermogensbestanddeel? 
- Schenkingen van gemeenschapsgoederen door gehuwden 
- Omvorming van een schenking als voorschot naar een schenking vooruit en 

buiten deel 
- Schenken “aan zichzelf” 
- Schenking aan gehuwde kinderen (en het latere echtscheidingsscenario) 
- Schenkingen en verzekeringen  
- Verval van schenkingen 
- Artikel 918 BW 
- De ascendentenregeling – schenking 
- Enz.  



 
 Vervanging van de notaris: enkele praktische topics 

- Afbakening van het onderwerp 
o Kenmerken van het gerechtelijk mandaat van de notaris 
o Soorten gerechtelijke mandaten van de notaris 
o Statuut van de notaris-gerechtsmandataris 
o Specifieke procedure inzake vervanging van de notaris bij beslag  
o Vervanging van de notaris-beheerder 
o Bestaat er een gemeenrechtelijke procedure tot vervanging van de notaris-

gerechtsmandataris? 
o Enz. 

- Vervanging van de notaris-vereffenaar 
o Procedure  
o Gronden tot vervanging  
o Weigering – Verhindering - Twijfel over onafhankelijkheid / onpartijdigheid  
o Vertraging in de gerechtelijke vereffening en verdeling 
o Wat met een associatie van notarissen? 
o Wat met 2 notarissen-vereffenaars? 
o Zijn er alternatieven voor de gerechtelijke vervanging? 
o Wat als partijen de notaris-gerechtsmandataris in der minne vervangen? 
o Enz.  

- Beslissing inzake vervanging notaris-vereffenaar 
o Gevolgen: impact op het ereloon voor de notaris? Deontologische gevolgen? 
o Rechtsmiddelen 
o Gerechtskosten (rechtsplegingsvergoeding) 
o Schadevergoedingseis tegen notaris 
o Enz. 

 
 
Gastdocent 
 
Bart Van Den Bergh is raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen en is 
tevens magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie. Hij is wetenschappelijk 
medewerker aan de Universiteit Hasselt en auteur van diverse juridische publicaties.  
 
 

Module 6: Verantwoordelijkheid in vennootschappen en enkele courante 
vorderingen in de BVBA ingesteld door of tegen de vennoten (14u - 18u) 
 

Aansprakelijkheidsvorderingen in vennootschappen duiken vaak op  bij insolventie 
maar  ook bij conflicten tussen vennoten.  
 
In deze opleiding bespreken we verschillende aansprakelijkheidsgronden: de 
aansprakelijkheid van de oprichter / van de zaakvoerder of bestuurder. We 
bekijken wat de mogelijkheden zijn van de individuele schuldeiser om via een 
aansprakelijkheidsvordering zijn schade te vorderen van de verantwoordelijke. 



 
We bespreken ook 3 courante topics van de BVBA,  welke zowel bij insolventie 
als bij conflicten tussen vennoten vaak aanleiding geven tot discussie:  

 De volstortingsplicht van aandelen 

 De rekening-courant van de vennoten  

 Het individueel controlerecht van de vennoot 
 

Partijen staan niet altijd stil bij de volstortingsplicht van aandelen. Vaak wordt bij de 
oprichting slechts het minimum volstort. Later duiken dan vaak betwistingen op 
wanneer de volstorting wordt gevraagd.   
 
Aansluitend nemen we de rekening-courant door, dit zowel bij solvente als bij 
insolvente vennootschappen. Veel vennootschappen hebben een “rekening courant” 
(R/C), toch geeft dit vaak aanleiding tot disputen. Hoe vertoont het saldo zich van de 
R/C? Moet de vennoot het saldo op zijn naam geboekt altijd aanvaarden? Wat met 
interesten in de R/C? Kan men het creditsaldo van de R/C compenseren met een 
vordering tot volstorting? Kan het  laten oplopen van het debetsaldo van de R/C 
aanleiding geven tot aansprakelijkheid?  
 
Ten slotte bespreken we het individueel controlerecht van de vennoot. Dit 
controlerecht geeft vaak aanleiding tot discussie in geschillen tussen vennoten. 
Welke stukken mag de vennoot controleren? Hoe vaak mag het controlerecht 
worden uitgeoefend? Wat  indien het controlerecht geweigerd wordt? Wat met het 
individueel controlerecht indien er een revisor/accountant wordt aangesteld na de 
vraag om het controlerecht uit te oefenen? Al  deze vragen worden beantwoord 
tijdens de opleiding.  
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 Aansprakelijkheid van oprichters, zaakvoerder - bestuurders   

 
- Aansprakelijkheid van oprichters, zaakvoerder - bestuurders  bij faillissement. 

o De aansprakelijkheid van de oprichters bij faillissement van de 

vennootschap 

o De aansprakelijkheid van de bestuurders bij faillissement  

o wegens kennelijke grove fout 

o wegens gewone bestuursfouten 

o wegens schending van de vennootschapswet of de statuten 

o op grond van artikel 1382 BW 

 De BVBA: 3 courante topics 
1) De volstortingsplicht van aandelen  

o Wie kan de volstorting vorderen? 

o Het bewijs van de volstorting 



o De volstortingsplicht en de overdracht van de aandelen  

 Tegen wie kan de volstorting gevraagd worden? 

 Wat indien de overdracht niet is ingeschreven in het 

aandeelhoudersregister? 

o Is compensatie mogelijk tussen de volstortingsplicht en het credit 

saldo van de rekening-courant ? 

 

2) De rekening-courant van de vennoten  

o Rekening-courant of vennotenrekening: wat is het verschil? 

o De boekingen in R/C: tegenstelbaarheid van de boekingen aan de 

vennoten 

o De afsluiting van de rekening-courant  

o De vordering tot aanzuivering van het debetsaldo door de curator 

van een faillissement, enkele klassieke twistpunten 

 

3) Het individueel controlerecht van de vennoot  

o Toepassingsgebied 

o Wie kan de vordering instellen ? Wat indien het 

aandeelhouderschap is betwist?  Aan wie komt het vorderingsrecht 

toe bij vruchtgebruik? 

o Uitoefening van de controle- en onderzoeksbevoegdheid 

o De omvang van  de controle- en onderzoeksbevoegdheid van de 

vennoten 

o Sancties bij niet eerbiediging van het controlerecht  

 
 

Gastdocent 
 
Guido De Croock is Wn. afdelingsvoorzitter in de rechtbank van Koophandel te 
Gent, afdeling Dendermonde. Sedert september 2014 is hij voorzitter van de 
werkgroep “Faillissementen” in de rechtbank van Koophandel te Gent. Voorheen 
was hij rechter in de rechtbank van Koophandel te Dendermonde. Van 1974 tot 
1990 was hij advocaat aan de balie te Dendermonde gespecialiseerd in 
insolventierecht. 



Praktische info 
 

Inschrijven 
 

Gelieve in te schrijven met bijgevoegd inschrijvingsformulier. Het formulier dient 
volledig ingevuld en ondertekend, doorgestuurd te worden per fax op het  
nr. 052/33.13.39, per e-mail: info@infostrat.be of per post verzenden naar 
INFOSTRAT bvba, Vierhuizen 13 te 9255 Buggenhout.  
 
Na inschrijving wordt u een factuur en een routebeschrijving toegestuurd. Het 
inschrijvingsgeld dient voor aanvang van de opleiding te worden gestort op 
rekeningnummer BE46 393-0322278-36, BIC-code: BBRUBEBB van INFOSTRAT 
bvba.  
 

Annulatie 
 

Het aantal deelnemers is beperkt, als de opleiding volzet is verwittigen wij u zo snel 
mogelijk. INFOSTRAT behoudt zich steeds het recht toe een opleiding niet te 
organiseren of te verplaatsen alsook bij overmacht een programmawijziging en/of 
vervanging van een gastdocent door te voeren zonder dat daaruit eventuele 
schadevergoeding kan voortvloeien.  
 
Elk inschrijvingsformulier getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk. 
Annulatie door de inschrijver is slechts mogelijk tot 2 weken vóór de aanvangsdatum 
van elke opleiding en dient steeds schriftelijk te gebeuren, daarna is de volledige 
inschrijvingsprijs verschuldigd. Bij annulatie zal steeds een administratieve kost van  
€ 50 (excl. BTW) aangerekend worden per deelnemer. Uw plaats mag echter steeds 
door een collega ingenomen worden. Cateringkosten zijn steeds inbegrepen. 
 

Kostprijs 
 

€ 239 excl. BTW 21% per module. VANAF 2 MODULES € 219 excl. BTW 21% per 
module. In deze prijs zijn koffiepauzes, broodjesbuffet en cursusmateriaal 
inbegrepen. 
 

KMO-portefeuille (opleidingssubsidies, excl. BTW) 
 
INFOSTRAT is erkend als professioneel opleidingsbureau en behaalde het Q*for 
certificaat. U kan de opleidingssubsidie aanvragen bij de Vlaamse Overheid op 
www.kmo-portefeuille.be. Meer info en voorwaarden hierover kan u krijgen op het 
gratis nummer 1700 of 0800/20.555. De BTW dient rechtstreeks aan INFOSTRAT 
betaald te worden. U heeft tot 14 dagen de tijd om een aanvraag in te dienen vanaf 
de aanvangsdatum van de opleiding. Laattijdige aanvragen worden door de  
KMO-portefeuille geweigerd. In geval van weigering dient het volledige 
facturatiebedrag rechtstreeks aan INFOSTRAT overgemaakt te worden. 

mailto:info@infostrat.be
http://www.kmo-portefeuille.be/


KMO-nummer INFOSTRAT: DV.O104736 
 
Projectbedrag KMO-portefeuille: 

- Projectbedrag voor 1 module: € 239 
- Projectbedrag vanaf 2 modules: € 438 per dag OF € 219 per module 

 
U kan deze gegevens ook terugvinden op uw factuur.  
! Door gebruik te maken van de KMO-portefeuille kan u tot 40% besparen. 
 
Opleidingslocatie 
 

Alle zomeropleidingen gaan door in de Wellington Paardenrenbaan te Oostende. 
Deze locatie is gemakkelijk te bereiken, zowel met de wagen als met het openbaar 
vervoer. Na inschrijving wordt u een volledige routebeschrijving toegestuurd. 
 
Wellington Paardenrenbaan 
Koningin Astridlaan 10  
8400 Oostende 
 
Er zijn 100 private overdekte parkeerplaatsen voorbehouden voor onze deelnemers. 
Deze kan u gratis gebruiken naargelang de beschikbaarheid. Toegang tot de 
parking en de site is enkel mogelijk op basis van uw inschrijving; het betreft een 
volledig omheind terrein met camerabewaking.  
 
Er zijn diverse mogelijkheden tot overnachting in Oostende. U kan hiervoor contact 
opnemen met de dienst Toerisme van Oostende op het nummer 059/70.11.99. 
INFOSTRAT neemt geen enkele verantwoordelijkheid op m.b.t. hotelreservaties. 
 

Contact 
 

Voor bijkomende informatie kan u ons steeds bereiken: 
 
INFOSTRAT bvba 
Vierhuizen 13 
9255 Buggenhout  
 
TEL: 052/34.13.68 
FAX: 052/33.13.39 
info@infostrat.be 
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