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€ 485,00 excl. BTW

de opmaak, inhoud en onderdelen van de plaatsbeschrijving

omschrijving

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

Deze opleiding heeft tot doel de nodige basiskennis aan te reiken betreffende plaatsbeschrijvingen.
De materie wordt gebracht vanuit de praktijkervaring van de docent. Naast de theoretische benadering wordt een praktijkoefening voorzien
met opmaak van een plaatsbeschrijving ter plaatse en klassikale bespreking achteraf.
Na deze opleiding hebt u een praktisch inzicht verworven en kent u de context betreffende plaatsbeschrijvingen. U leert zelfstandig een
plaatsbeschrijving opmaken.

INTRODUCTIE

Om de toestand van een eigendom, een onroerend goed, een gebouw, ... in te schatten wordt gebruik gemaakt van een plaatsbeschrijving of
bevindingsstaat. De plaatsbeschrijving bij de intrede van de huurder is verplicht sinds de gewijzigde huurwet.

OMSCHRIJVING

De plaatsbeschijving moet voldoende gedetailleerd zijn en is een geschreven beschrijving van de toestand waarin het goed zich bevindt. Beide
partijen moeten de plaatsbeschrijving ondertekenen.
De plaatsbeschrijving is een momentopname. Door in de tijd verschillende plaatsbeschrijvingen op te maken kan een eventuele evolutie op
een correcte manier worden vastgesteld en vastgelegd.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Deze opleiding is bestemd voor personen actief bij woonprojecten, sociale huisvestingsdiensten en maatschappijen,
woonkredietmaatschappijen, woonpuntinfo, woonwinkel, vastgoedkantoren en verzekeringskantoren, patrimoniumdiensten, verhuurders van
serviceflats.

programma
Doel en waarde van een plaatsbeschrijving
De verschillende soorten plaatsbeschrijvingen
Taak van de verschillende betrokken partijen
Wie maakt de plaatsbeschrijving op?
De opmaak, inhoud en onderdelen van de plaatsbeschrijving
Lay-out plaatsbeschrijvingen
Het gebruiken van hulpmiddelen
Fotomateriaal
Belang aanvaarding
Praktijkoefening met bijhorende bespreking
Nuttige tips en weetjes

praktisch
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6 sessie(s) vanaf maandag 22/03/2021 - Berchem
6 sessie(s) vanaf maandag 26/04/2021 - Zwijnaarde
LESDATA VOOR ZWIJNAARDE VANAF MAANDAG 26/04/2021
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

maandag 26/04/2021

09:30

12:30

maandag 26/04/2021

13:30

16:30

maandag 03/05/2021

09:30

12:30

maandag 03/05/2021

13:30

16:30

maandag 10/05/2021

09:30

12:30

maandag 10/05/2021

13:30

16:30

LOCATIE

CONTACT

SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Kies eventueel een andere locatie of tijdstip
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

docent
Marc Ryckewaert is zaakvoerder van Expertisebureau Euro-Service te Torhout.
Hij behaalde verschillende diploma's bouwtechnieken en vastgoedexpert. Hij is tevens veiligheidscoördinator op tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen en gerechtelijk expert.
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