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Betaling geschiedt voorafgaand aan de opleiding. Annuleren kan kosteloos 
tot vier weken voor aanvang van de training. U kunt uw plaats altijd door 
een vervanger laten innemen.

Rendement biedt de mogelijk 
om alle studiedagen in 

deze folder incompany 
te verzorgen.
Bij een incompany-trai-
ning wordt de inhoud 

van het programma 
volledig op maat gemaakt. 

U kunt dus zelf allerlei situaties 
uit de praktijk aandragen, die 
tijdens de training uitgebreid 
behandeld worden. Hierdoor 

behaalt u een optimaal ren-
dement. Maar dat is niet het 
enige voordeel.

VooRDeLen
 Een incompany-training heeft 
nog veel meer voordelen:
• U bespaart veel geld, want 

een incompany-training is 

in verhouding namelijk een 
stuk voordeliger dan wanneer 
de deelnemers zich opgeven 
voor een training met een 
open inschrijving.

• Tijdens een incompany-trai-
ning is er veel meer interactie 
tussen de deelnemers en de 
docent en de deelnemers 
onderling. De deelnemers 
kennen elkaar meestal en 
voelen zich daardoor vrijer 

om vragen te stellen of te 
reageren op stellingen.

• Doordat er een aantal col-
lega’s tegelijkertijd wordt 
opgeleid, kan er een goede 
koppeling met de praktijk 
gemaakt worden. Boven-
dien zorgt een incompany-
training voor eenduidigheid 
in de aanpak en manier van 
werken.

U BepAALT De LocATie!
Bij een incompany-training 
vindt de training plaats bij u 
op kantoor of op een locatie 
naar keuze. U kunt er dus ook 
voor kiezen om ergens een 
vergaderruimte op een mooie, 
rustieke of inspirerende locatie 
te huren. De kosten voor de 
locatie zijn voor rekening 
van uw organisatie. Vindt de 
training bij u op kantoor plaats, 
dan bent u geen geld aan het 
huren van een locatie kwijt. 
Bovendien hoeven u en uw 
collega’s niet naar een andere 
locatie te reizen, waardoor er – 
in vergelijking met een training 
met open inschrijving – ook op 
reiskosten bespaard wordt.

VRijBLijVenDe offeRTe
Bent u geïnteresseerd in een 
incompany-training van Rende-
ment? Stuur dan een mail naar 
incompany@rendement.nl. 
Vermeld in uw mail om welke 
training het gaat, het aantal 
personen, in welke periode de 
incompany-training gegeven 
moet worden en wat de duur 
(in dagdelen) van de training 
moet zijn. Op basis van de 
gegevens die wij van u ontvan-
gen, brengen wij een vrijblij-
vende offerte uit. Het geof-
freerde bedrag is exclusief BTW 
en inclusief het samenstellen 
van het programma, de docent, 
het materiaal en de reiskosten 
van de docent. De kosten voor 
de locatie, catering en een 
eventuele (voor)overnachting 
voor de deelnemers en/of de 
docent zijn voor rekening van 
de opdrachtgever.

ook voordelig 
incoMpany Mogelijk!

opzet studiedagen
Alle studiedagen bestaan uit 2 dagdelen (ochtend en middag) en worden 
klassikaal gegeven op een locatie centraal in Nederland. Alle genoemde 
prijzen zijn exclusief BTW. Bij deze kosten zijn de bijeenkomst (incl. lunch, 
koffie en thee), een cursusmap en de begeleiding door de docent inbegrepen. 
Reis- en parkeerkosten zijn niet in dit bedrag opgenomen.

locaties
Alle locaties zijn uitstekend bereikbaar, zowel met de auto als 
met het openbaar vervoer.

certificaat
Na afloop van de studiedag krijgt u een certificaat van 
deelname toegestuurd.

cedeo-erkend
Rendement is ‘Cedeo-erkend’. Deze erkenning is gebaseerd op 
regelmatige klanttevredenheidsonderzoeken door het onafhankelijke 
Cedeo. Cedeo verleent het predikaat ‘Cedeo-erkend’ pas als minimaal 
80% van de ondervraagde klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over 
performance, klantgerichtheid en samenwerking. 

pe-pUnTen
De financiële en fiscale studiedagen van 

Rendement zijn erkend door het Nirpa. 

Door het volgen van één of meerdere 

studiedagen behaalt u de nodige punten 

voor het Register Salarisadministratie (RSa) en het Register 

Payroll Professionals (RPP):

Auto van de zaak 68 PE-punten

Belastingcontrole 45 PE-punten

BTW en buitenland 68 PE-punten

BTW in de non-profitsector 45 PE-punten

BTW in de praktijk 68 PE-punten

Debiteurenbeheer 72 PE-punten

Grensoverschrijdend werken 83 PE-punten

Pensioenen 55 PE-punten

Rapporteren voor financials 45 PE-punten

XBRL (SBR-rapportages) 72 PE-punten



F0214FF

de ontwikkelingen op financieel en fiscaal gebied staan nooit stil. het is dus van groot belang dat u 

op de hoogte blijft van alle actuele ontwikkelingen in uw vakgebied. u bent immers verantwoordelijk 

voor het financiële reilen en zeilen binnen uw organisatie. het is uw taak om ervoor te zorgen dat 

alle belastingaangiften juist en op tijd gedaan worden. Maar van u wordt niet alleen de kennis van de 

wet- en regelgeving verwacht. in toenemende mate worden er ook andere eisen aan u gesteld. denk 

aan het overzichtelijk presenteren van alle financiële gegevens, zodat uw organisatie beslissingen kan 

nemen die goed onderbouwd zijn. hiervoor heeft u weer andere vaardigheden nodig. rendement 

organiseert speciaal voor financiële professionals een aantal financiële en fiscale studiedagen.

blijf op de hoogte 
             van alle ontwikkelingen 
      in uw vakgebied!

f i n a n c i ë l e  e n  f i s c a l e  t r a i n i n g e n  va n  r e n d e M e n t

antwoordkaart
ja, ik schrijf Me in voor de studiedag(en):

€100 korting
voor lezers

van rendement

Premium-abonnees
krijgen maar

liefst
€130 korting

Auto vAn de zAAk
De regels rondom de auto van de 
zaak zijn talrijk en ingewikkeld. Er 
worden dan ook nog steeds heel veel 
administratieve fouten gemaakt met 
betrekking tot de auto van de zaak. 
Weet u bijvoorbeeld hoe het zit als een 
werknemer in één jaar in verschillende 
leaseauto’s rijdt? Zorg dat u volledig 
op de hoogte bent, want u moet alle 
regeltjes immers op de goede manier 
toepassen. Tijdens de studiedag Auto 
van de zaak worden alle aspecten 
rondom de auto van de zaak uitgebreid 
behandeld. 

onDeRWeRpen
• Wanneer is een auto een auto van de 

zaak?
• De bijtelling voor het privégebruik 
• De onttrekking voor het privégebruik
• Meerdere auto’s van de zaak 
• Wanneer moeten privékilometers 

herrekend worden en wanneer niet?
• De risico’s van de verklaring geen 

privégebruik en de verklaring 
uitsluitend zakelijk gebruik

• Hoe te handelen bij wisseling van 
werkgever c.q. nieuwe werknemers?

• Woon-werkverkeer
• De bestelauto die (nagenoeg) uitslui-

tend geschikt is voor het goederen-
vervoer

• De milieuvriendelijke auto
• De grijskentekenregeling
• De BTW-dienst, ‘normale vergoeding’

BeSTemD VooR
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en adminis-

tratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en 

kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA
• Donderdag 20 maart 2014 – Utrecht
• Dinsdag 28 oktober 2014 – Utrecht

Meer informatie: www.rendement.nl/auto

BtW in de prAktijk
De BTW blijft één van de meest complexe 
belastingsoorten. Het is niet voor 
niets dat er in de BTW-aangifte veel 
fouten gemaakt worden. En die fouten 
kunnen duur uitpakken als bij een 
belastingcontrole blijkt dat er het een en 
ander niet goed gegaan is. 
U voorkomt deze fouten door deel te 
nemen aan de studiedag BTW in de 
praktijk. Tijdens deze studiedag  wordt 
uw algehele kennis over de BTW-
wetgeving aan de hand van praktische 
voorbeelden naar een hoger niveau 
gebracht. 

onDeRWeRpen
• Hoe komen we aan de BTW?
• Hoe ziet de toekomst er uit?
• Wie is belastingplichtig?
• Hoe zit het met de fiscale eenheid 

BTW?
• Vrijstellingen
• Wanneer bestaat er recht op aftrek van 

voorbelasting?
• Administratieve en factuurverplich-

tingen
• Boetes
• BTW-transacties binnen en buiten 

de EU
• BTW-correcties (zoals BUA, correctie 

privégebruik auto en woning, herzie-
ning van de BTW)

• Bijzondere teruggave BTW

BeSTemD VooR
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en adminis-

tratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en 

kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA
• Donderdag 27 maart 2014 – Amers-

foort
• Donderdag 12 juni 2014 – Utrecht
• Donderdag 30 oktober 2014 – Utrecht
• Donderdag 4 december 2014 – Utrecht

Meer informatie: www.rendement.nl/btw 

BtW en BuitenlAnd
Doet uw organisatie veel zaken met 
het buitenland, dan heeft u te maken 
met allerlei complexe regels in de 
omzetbelasting. Het is belangrijk 
dat u goed op de hoogte bent van 
al deze regels en geen fouten maakt 
in de BTW-aangifte. Want als bij een 
belastingcontrole blijkt dat er zaken niet 
goed zijn gegaan, bent u de pineut. De 
boetes kunnen immers flink oplopen. 
Tijdens de studiedag BTW en buitenland 
wordt uw kennis over de BTW-wetgeving 
bij buitenlandse transacties naar een 
hoger niveau gebracht! 

onDeRWeRpen
• Wat zijn de gevolgen voor zaken doen 

met het buitenland?
• Wat moet u doen om het 0%-tarief te 

kunnen toepassen?
• Aan welke eisen moet de factuur 

voldoen?
• Wat is het belang van een juist BTW-

identificatienummer?
• Wanneer bent u in Nederland BTW 

verschuldigd?
• Wanneer en hoe kunt u de BTW in 

aftrek brengen?
• Wat is het verschil als u zaken doet met 

particulieren of ondernemers?
• Wanneer en hoe moet u aangifte doen 

in het buitenland?

BeSTemD VooR
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en adminis-

tratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en 

kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA
• Donderdag 17 april 2014 – Utrecht
• Dinsdag 17 juni 2014 – Utrecht
• Dinsdag 30 september 2014 – Utrecht
• Donderdag 27 november 2014 – 

Utrecht

Meer informatie: www.rendement.nl/btwbtl 

Grensoverschrijdend 
Werken
Sinds 2010 is er vrij verkeer van personen 
binnen de EU, maar in de praktijk blijkt 
dit niet zo eenvoudig te zijn. Door de 
vele regels is er veel onduidelijkheid. 
Daarnaast volgen veranderingen in de 
wet- en regelgeving elkaar in hoog 
tempo op. Wie is er verantwoordelijk voor 
de afdracht van loonbelasting en sociale 
premies? En hoe gaat uw organisatie 
om met sociale zekerheidsuitkeringen en 
pensioenen die in een ander land zijn be-
last? Tijdens deze eendaagse studiedag 
wordt u volledig op de hoogte gebracht.

onDeRWeRpen
• Actualiteiten op het gebied van sociale 

zekerheid
• Regels rondom verblijfsvergunningen
• De nieuwe 30%-regeling
• Mogelijkheden van tewerkstellingsver-

gunningen
• Gevolgen van de 183-dagen regeling
• Ontwikkelingen rondom fiscale, admi-

nistratieve, sociale en arbeidsrechtelijke 
voorwaarden

BeSTemD VooR
• Salarisadministrateurs
• Personeelsfunctionarissen
• Financieel administrateurs
• Medewerkers boekhoud- en adminis-

tratiekantoren
• Arboverantwoordelijken
• Casemanagers
• OR-leden
• Ondernemers in het midden- en 

kleinbedrijf

DATA
• Donderdag 19 juni 2014 – Utrecht 

Meer informatie: www.rendement.nl/gow

BelAstinGcontrole
Veel bedrijven zien met angst en beven 
een belastingcontrole door de fiscus 
tegemoet. Niet omdat zij met opzet 
de aangiften verkeerd invullen, maar 
omdat zij bang zijn dat er – door alle 
ingewikkelde fiscale regeltjes – per 
ongeluk fouten zijn gemaakt. En op een 
hoge naheffing of boete zit natuurlijk 
niemand te wachten. Tijdens de studie-
dag Belastingcontrole wordt u optimaal 
voorbereid op een belastingcontrole en 
de omgang met de controleur. Na afloop 
van deze training kunt u de belasting-
controle met vertrouwen tegemoet zien.

onDeRWeRpen
• Bewijslastverdeling en de omkering van 

de bewijslast
• Rechten en plichten bij een belasting-

controle
• Administratieplicht
• Strafrecht en procesrecht (bezwaar 

en beroep, juridische procedure, FIOD, 
vaststellingsovereenkomst opstellen)

BeSTemD VooR
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en adminis-

tratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en 

kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA
• Dinsdag 15 april 2014 – Utrecht
• Donderdag 30 oktober 2014 – Utrecht

Meer informatie: www.rendement.nl/blc 

deBiteurenBeheer
In tijden van economische crisis is het 
nóg belangrijker dan anders dat uw be-
drijf zijn geld snel binnen krijgt. Als klan-
ten slecht of zelfs helemaal niet betalen, 
heeft dat invloed op de liquiditeit van 
uw onderneming. Het is dan ook zaak 
dat de debiteurenbeheerder bovenop de 
openstaande vorderingen zit en ervoor 
zorgt dat deze zo snel mogelijk betaald 
worden. Na de interactieve studiedag 
Debiteurenbeheer kunt u alles wat u ge-
leerd heeft de volgende dag al in praktijk 
brengen. U verdient het cursusgeld dus 
binnen de kortste keren terug!

onDeRWeRpen
• Voldoen de betalingsvoorwaarden in 

uw algemene voorwaarden nog wel 
aan de eisen?

• Welke termijnen moet u hanteren voor 
het versturen van betalingsherinnerin-
gen en aanmaningen?

• Aan welke eisen voldoet een goede 
betalingsherinnering of aanmaning?

• Hoe reageert u op ‘smoezen’ van 
wanbetalers?

• Hoe gaat u om met klanten die op 
eigen houtje de betalingstermijn 
oprekken?

• Wanneer moet u stoppen met het 
leveren van producten of diensten aan 
een niet-betalende klant?

BeSTemD VooR
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers debiteurenbeheer

DATA
• Dinsdag 27 mei 2014 – Utrecht
• Dinsdag 4 november 2014 – Utrecht

 
Meer informatie: www.rendement.nl/deb 

BtW in de 
non-profitsector
Stichtingen en verenigingen kunnen door 
de Belastingdienst als ondernemer voor 
de BTW aangemerkt worden. In dat geval 
moet uw organisatie BTW afdragen voor 
de diensten die uw organisatie verricht 
of de producten die zij verkoopt. Maar de 
BTW-regelgeving voor non-profitorgani-
saties is heel complex en er worden in de 
praktijk dan ook veel fouten gemaakt.
Tijdens de studiedag BTW in de non-
profitsector wordt u wegwijs gemaakt 
in de complexe BTW-regelgeving voor 
stichtingen en verenigingen. 

onDeRWeRpen
• BTW-vrijstellingen in de non-profit-

sector
• Sponsoring en BTW
• Fondsenwerving en BTW
• Subsidies en BTW
• Detacheren en BTW
• Multifunctionele panden en BTW
• BTW-teruggave

BeSTemD VooR
• Bestuurders van stichtingen en 

verenigingen
• Hoofden financiële administratie van 

non-profitinstellingen
• Medewerkers financiële administratie 

van non-profitinstellingen
• Medewerkers boekhoud- en adminis-

tratiekantoren
• (Fiscaal) adviseurs

DATA
• Donderdag 22 mei 2014 – Utrecht
• Dinsdag 28 oktober 2014 – Utrecht

Meer informatie: www.rendement.nl/btwnp 

pensioenen
Het pensioen van werknemers raakt veel 
afdelingen binnen een organisatie. Voor 
werkgevers is het een belangrijke maar 
dure arbeidsvoorwaarde. Hoe houdt u de 
kosten in de hand? Ook voor financials 
is het pensioenvraagstuk van belang. 
Pensioen loopt immers vaak uit budget. 
Hoe komt dat en hoe voorkomt u dat? In 
de communicatie rondom het pensioen 
komen de afdeling HR en de onderne-
mingsraad om de hoek kijken. Tijdens de 
studiedag Pensioenen wordt deze inge-
wikkelde materie van alle kanten belicht 
op een praktische en begrijpelijke manier.

onDeRWeRpen  
• Pensioenvormen/systemen
• De Pensioenwet
• Pensioen-/uitvoeringsovereenkomst
• Pensioenuitvoerders
• Startbrief/pensioenreglement
• Ontslag & waardeoverdracht
• Echtscheiding
• Flexibilisering
• Communicatie pensioenuitvoerder
• Kosten(beheersing) van pensioen 
• Fiscale spelregels
• Aanpassingen 2014 en 2015
• Gelijke behandeling 
• Rechten Ondernemingsraad
• Binding werknemers
• Communicatie/zorgplicht werkgever

BeSTemD VooR
• Salarisadministrateurs
• Financieel administrateurs
• Hoofden P&O
• P&O-medewerkers
• OR-leden
• Ondernemers in het midden- en 

kleinbedrijf

DATA
• Dinsdag 8 april 2014 – Amersfoort
• Donderdag 9 oktober 2014 – Utrecht 

Meer informatie: www.rendement.nl/pensioen

rApporteren 
voor finAnciAls
Van financiële professionals wordt steeds 
meer verwacht dat hun rapportages 
overzichtelijk en eenvoudig zijn. De 
directie beschikt vaak niet over de juiste 
financiële kennis en moet op basis van 
die rapportages belangrijke beslissingen 
nemen. Tijdens de training Rapporteren 
voor financials leert u in één dag de 
juiste selecties te maken in Excel en 
deze te koppelen aan Word, zodat uw 
cijfers correct, snel en duidelijk in Word-
rapporten komen te staan. Daarnaast 
leert u ook de koppeling naar PowerPoint 
maken, waardoor u op een eenvoudige, 
boeiende en efficiënte manier uw finan-
ciële gegevens kunt toelichten. Kortom: 
in één dag hoort u alles wat u nodig 
heeft voor een professionele presentatie 
van uw financiële gegevens. Tijdens deze 
praktijkdag wordt gewerkt met Microsoft 
Office 2010. Indien gewenst wordt de 
stof ook toegelicht in Microsoft Office 
2007 en 2010.

onDeRWeRpen
• Excel (o.a.: database maken, gegevens-

lijst sorteren, titels blokkeren, beeld 
splitsen, autofilter gebruiken, uitgebrei-
der filter, draaitabel maken, grafieken, 
scenario rapportage)

• Word (o.a.: teksteffecten aanbrengen, 
tekstvak bewerken, watermerk aan-
maken, openen van Excel-werkbladen, 
importeren en bewerken van een 
werkblad, gegevens uit Excel koppelen, 
koppelingen bijwerken, grafieken)

• PowerPoint (o.a.: dia-indeling toepas-
sen, iIlustraties invoegen, tabel in dia 
toevoegen, tabel maken, gegevens 
koppelen aan Excel, grafiek maken en 
bewerken, notities bij uw presentatie, 
hand-outs maken)

• PDF (o.a.: duurzame PDF’s maken, PDF 
beveiligen)

 
BeSTemD VooR
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en adminis-

tratiekantoren
• Managers

DATA
• Donderdag 8 mei 2014 – Utrecht
• Dinsdag 11 november 2014 – Utrecht

Meer informatie: www.rendement.nl/rvf

XBrl (sBr-rApportAGes)  
Het toepassen van Standard Business Re-
porting (SBR) in de praktijk van de inter-
mediair neemt steeds meer toe. Het gaat 
dan vooral om externe rapportages aan 
de Kamers van Koophandel, de Belasting-
dienst en de banken. Als techniek voor 
Standard Business Reporting is gekozen 
voor XBRL dat wereldwijd de beoogde 
standaard is voor financiële rapportages. 
De studiedag XBRL (SBR-rapportages) 
gaat met name in op die aspecten om 
intermediairs voor te bereiden op de 
invoering van SBR en de aandachtspun-
ten die daarbij een rol spelen. De training 
geeft inzicht in het begrippenkader 
rondom SBR, de toepasbaarheid van SBR, 
de status bij de uitvragende partijen, de 
invloed op de administratieve systemen 
binnen een kantoor, zoals de boekhoud-, 
rapportage- en fiscale aangifte software. 
Verder komen de consequenties van het 
gebruik van Excel aan de orde, alsmede 
aandachtspunten bij de invoering.

onDeRWeRpen
• Gehanteerde begrippen
• De rol van de taxonomie
• Het tot stand komen van SBR-rappor-

tages in XBRL-formaat (de jaarrekening 
voor de Kamer van Koophandel, de 

winstaangifte (Vpb en IB) voor de Be-
lastingdienst en de kredietrapportage 
aan banken)

• Gevolgen voor de boekhouding
• Gevolgen voor uw kantoor en assu-

rance (BAPI vervangen door Digipoort, 
verkorte winstaangifte, kredietrappor-
tage, presentatie van rapportages en 
goedkeuring door cliënten, assurance 
maatregelen)

• Het gebruik van een digitaal certificaat 
en autorisatie (e-herkenning)

• Het direct aanleveren aan Digipoort 
en de BIV (banken infrastructurele 
voorziening)

• Gebruikmaken van een XBRL-service-
provider

• Stappenplan SBR in gebruik nemen
• Status van uw software
• Openstaande punten

BeSTemD VooR
• Accountants
• Fiscaal adviseurs
• Medewerkers accountantskantoren
• Medewerkers boekhoud- en adminis-

tratiekantoren

DATA
• Donderdag 24 april 2014 – Utrecht 

Meer informatie: www.rendement.nl/xbrl

de kosten vAn deze
eendAAGse trAininGen
BedrAGen:
M € 625 per training.
M Rendement-lezers krijgen € 100 korting 

en betalen slechts € 525.
M Premium-abonnees krijgen maar liefst  

€ 130 korting en betalen € 495.
M De prijs voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie is € 445 p.p.
M Elke 4e deelnemer betaalt slechts € 195.

de training ‘BtW in de non-profit-
sector kent de volgende prijzen:
M € 525 voor niet-abonnees.
M Rendement-lezers krijgen € 100 korting 

en betalen slechts € 425.
M Premium-abonnees krijgen maar liefst  

€ 130 korting en betalen € 395.
M De prijs voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie is € 345 p.p.
M Elke 4e deelnemer betaalt slechts € 195.

Auto van de zaak m 20 maart 2014 m 28 oktober 2014

Belastingcontrole m 15 april 2014 m 30 oktober 2014

BTW en buitenland
 m 17 april 2014 m 17 juni 2014 

 m 30 september 2014 m 27 november 2014

BTW in de non-profitsector m 22 mei 2014  m 28 oktober 2014

BTW in de praktijk
 m 27 maart 2014 m 12 juni 2014 

 m 30 oktober 2014  m 4 december 2014

Debiteurenbeheer m 27 mei 2014 m 4 november 2014 

Grensoverschrijdend werken m 19 juni 2014

Pensioenen m 8 april 2014  m 9 oktober 2014 

Rapporteren voor financials m 8 mei 2014 m 11 november 2014

XBRL (SBR-rapportages) m 24 april 2014

M Ik krijg €100 korting per studiedag, want ik ben lezer van één van de Rendement-edities.

M Ik krijg €130 korting per studiedag, want ik ben Premium-abonnee van Rendement.

Wilt u met meerdere personen komen, ga dan naar de website van de betreffende studiedag of bel met 

de afdeling opleidingen (tel. 010 – 224 80 05).

Vergeet niet uw gegevens op de andere kant van deze kaart in te vullen!


