De "Dag van het Vastgoed"
is een dag boordevol actuele
vastgoedinformatie, met
12 informatieve workshops
en netwerkmoment tijdens de
lunch en bezoek aan BIS.

09u00: registratie & onthaal met koffie
10u00: workshops Reeks 1 (4 thema's)
11u00: workshops Reeks 2 (4 thema's)
12u00: lunch
14u00: workshops Reeks 3 (4 thema's)

Mogen wij u vragen zeker tijdig
aanwezig te zijn voor uw registratie?

PROGRAMMA
10u00: Reeks 1

11u00: Reeks 2

~ De informatieplicht van de makelaar.
Overzicht van de recente rechtspraak.
Mr. Frank Burssens, Everest Law

~ Wet Peeters na 3 jaar: realiteit of
waanzin?
Philippe De Brabanter, Van Dessel Insurances

~ Gezond & comfortabel wonen, oplossingen
voor ventilatie en zonwering voor nieuwbouw
en renovatie / Belgische huisbewoner tweede
grootste energieverkwister in Europa:
resultaten uit de Isolatiebarometer 2021.
Isabelle De Vos, Renson - Pieter Bailleul,
Recticel

~ Keuze en toekomst van de verwarmingssector: welke oplossingen zijn er?
Johan De Waele, Viessmann

~ Meerwaardebelasting op onroerend goed,
een globale heropfrissing.
Pieter Decelle, VSKC
~ De nieuwe werf: recente ontwikkelingen in
de bouw.
Pascal Vandelannoote, Xella

~De vergroening / elektrificatie van het
bedrijfswagenpark, met focus op de fiscale
consequenties hiervan.
Donald Vandenberghe, Flamée & Partners
~ De vastgoedsector wordt steeds meer data
gedreven - jij ook?
Kurt Van Nieuwenhove, Tobania

14u00: Reeks 3
~ Vastgoedmakelaar ... een beroep in volle (r)evolutie: technologie als drijvende factor.
Geert Rillaerts, OptimaSys
~ De bouwpromotor: outlaw of toch de regels volgen?
Mr. Jan Allaert, Bonus Advocaten
~ Bestuurders en bedrijfsleiders in de vastgoedwereld: welke aansprakelijkheden en
welke beschermingsmechanismen?
Mr. Geert De Neef, Lydian
~Asbestproblematiek en veelvoorkomende problemen bij diverse controles.
Joris Breugelmans, BTV

TARIEVEN

Gratis voor de leden van
CIB Oost-Vlaanderen en feXpro
€ 95 voor leden van andere kamers CIB
€ 195 voor niet-leden
Inclusief: BTW, koffie-onthaal, parking,
lunch, toegang tot BIS.
Kosteloos annuleren kan tot 1/10, daarna
zal € 75 worden gefactureerd.

INSCHRIJVEN
VOOR 1 OKTOBER - VIA:
Leden (= gratis): enkel via link in persoonlijke
e-mail
Niet-leden (= betalend):
https://bit.ly/3BKtDeT
PS. er geldt een maximumcapaciteit per
workshop. Hoe vroeger u inschrijft, hoe meer
kans u heeft om zeker uw geselecteerde
workshops te kunnen volgen.

SOCIAAL FONDS

De Dag van het Vastgoed komt in aanmerking voor terugbetaling door het Sociaal Fonds voor de
Vastgoedsector in het kader van het persoonlijk leerkrediet.
Deze aanvraag kan voor werknemers (dus niet voor zelfstandigen of werkgevers) terugbetaald
worden. Meer info en voorwaarden vindt u op http://www.sf323.be/werknemer/opleiding/opleidingopleidingsbudget-voor-werknemers.

