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Een compleet aanbod

Fiscale
trainingen
van Rendement

M	 Bedrijfsopvolging DGA

M	 Bedrijfsopvolging IB-ondernemer

M	 Belastingcontrole

M	 BTW en BUA

M	 BTW en buitenland

M	 BTW in de administratie

M	 BTW in de non-profitsector

M	 BTW in de praktijk

M	 BTW in de zorg

M	 Kansen en valkuilen in de  

bezwaarprocedure

M	 Successiewet

M	 Verdiepingsdag BTW-actualiteiten

M	 Vpb in de praktijk

e100 korting voor abonnees 
van Rendement of Rendement.nl

 e130 korting voor 
Premium-abonnees

Of meer 
weten over 

bedrijfs-
opvolging?

Helemaal 
op de hoogte

van de 
BTW-regels?

Congressen & Opleidingen
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Rendement biedt een compleet aanbod opleidingen voor fiscalisten. 

Zo zijn er maar liefst zeven trainingen met de BTW als onderwerp. 

En dat is niet voor niets, want de Belastingdienst gaat streng om 

met de omzetbelasting. Fouten kunnen leiden tot forse naheffingen 

en boetes. De praktijkgerichte trainingen zijn speciaal opgezet om u 

te helpen fouten in de aangifte te vermijden. 

Daarnaast zijn er twee opleidingen die u kennis laten maken met de 

fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. De Vennootschapsbelasting 

en de Succesiewet zijn ook beide onderwerp van een training.

Twee trainingen behandelen uw omgang met de Belastingdienst: 

een training over de kansen en valkuilen in de bezwaarprocedure 

en een training waarin u voorbereid wordt op een belastingcontrole. 

Bij alle opleidingen is er volop ruimte voor het stellen van vragen 

en het behandelen van praktijkvoorbeelden, zodat u het geleerde 

meteen in praktijk kunt brengen. 

Congressen & Opleidingen
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Meer informatie of direct inschrijven?
Bij elke opleiding is een website vermeld. Via die website kunt 
u meer informatie vinden over de desbetreffende opleiding of 
u direct inschrijven. Het complete aanbod met congressen en 

opleidingen vindt u op: 

www.rendementco.nl.

Bedrijfsopvolging DGA

Iedere BV krijgt vroeg of laat te maken met de problema-
tiek rondom de bedrijfsopvolging. Hierbij wordt de BV ge-
confronteerd met een groot aantal vragen van juridische, 
fiscale en financiële aard. Bovendien kan een bedrijfsop-
volging op veel manieren plaatsvinden. Denk daarbij ook 
aan de situatie dat de directeur-grootaandeelhouder vóór 
de uiteindelijke overdracht overlijdt. In deze training krijgt 
u alle informatie over de actuele stand van zaken rondom 
alle aspecten die bij de bedrijfsoverdracht een rol spelen.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J Vormen van bedrijfsopvolging en de (fiscale) conse-

quenties 
J Vererven en schenken van de aandelen van de BV 

(bedrijfsopvolgingsregeling)
J De (opbouw van een) holdingstructuur
J Aandelenfusie
J Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen
J Samenwerking tussen verschillende aandeelhouders
J  Bedrijfsopvolging en excessieve beloningen
J Terugkeer uit de BV
J  De wijze van financieren bij aankoop van een bedrijf 
J De fiscale aspecten bij deze financieringen
J Bedrijfsopvolging en pensioen

Bestemd voor
J Directeuren-grootaandeelhouders
J Controllers
J Hoofden financiële administratie
J Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers accountantskantoren
J  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J (Fiscaal) adviseurs

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/dga

Bedrijfsopvolging 
IB-ondernemer
In tegenstelling tot de werknemer in loondienst zijn er 
voor ondernemers geen regels vastgelegd met betrekking 
tot een pensioengerechtigde leeftijd. Tot het moment van 
overlijden kan men dan ook een onderneming drijven. 
Meestal zal een ondernemer zijn ondernemingsactivi-
teiten echter eerder beëindigen. In deze training wordt 
stilgestaan bij de fiscale gevolgen van bedrijfsbeëindiging 
en -opvolging. 
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J Verschillende manieren om een IB-onderneming te 

beëindigen
J  (Gedeeltelijke) staking en fictieve staking
J Stakingswinst en stakingsfaciliteiten
J  De fiscale gevolgen van de verkoop van de 

onderneming
J De fiscale gevolgen van het aangaan en beëindigen 

van verschillende samenwerkingsvormen
J  De fiscale gevolgen van de inbreng in een BV
J De fiscale gevolgen van echtscheiding, overlijden en 

emigratie van een IB-ondernemer
J Bedrijfsopvolging en de terbeschikkingstelling

 
Bestemd voor
J IB-ondernemers
J Controllers
J Hoofden financiële administratie
J Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers accountantskantoren
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J (Fiscaal) adviseurs

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Meer informatie:
www.rendementco.nl/bib

Speciaal 
ontwikkeld 

voor fiscalisten 
en financials
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BTW en buitenland

De omzetbelasting is de meest ingewikkelde belas-
tingsoort in Nederland. Als uw organisatie veel zaken 
doet  over de grens, zijn er nog meer BTW-regels die u 
moet kennen. Het maakt bijvoorbeeld verschil of een 
buitenlandse transactie plaatsvindt met EU-landen of met 
landen die niet bij de EU zijn aangesloten. Ook is er een 
verschil tussen het leveren of kopen van goederen of het 
verrichten van diensten. 
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J De gevolgen voor zaken doen met het buitenland
J Het 0%-tarief
J Factuur-eisen
J BTW-identificatienummer
J Wanneer bent u in Nederland BTW verschuldigd?
J Wanneer en hoe kunt u de BTW in aftrek brengen?
J Het verschil tussen zakendoen met particulieren of 

ondernemers
J Wanneer en hoe moet u aangifte doen in het buiten-

land?

Bestemd voor
J Hoofden financiële administratie
J Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J (Fiscaal) adviseurs

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/btl

BTW in de administratie

De administratie speelt een belangrijke rol in de omzet-
belasting. Voor de BTW is het belangrijk dat alle facturen 
gecheckt worden voordat ze betaald worden én dat de 
juiste BTW-codes worden toegepast. Dit is de verant-
woordelijkheid van de medewerkers van de administratie. 
Als de administratie helemaal op orde is, is de kans op 
fouten in de BTW-aangifte een stuk kleiner. U voorkomt 
daarmee hoge boetes en naheffingen. Vermijd dus alle 
BTW-valkuilen! 
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J Factuurvereisten en administratieve verplichtingen
J Inkoop(facturen)
J Verkoop(facturen)
J Focus Belastingdienst
J Praktische tips

Bestemd voor
J Hoofden financiële administratie
J Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J (Fiscaal) adviseurs

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/adm

BTW en BUA

Sinds 2013 moet u een BUA-berekening opnemen in 
de administratie als uw organisatie personeel in dienst 
heeft. Hieruit blijkt of er een BUA-correctie gemaakt 
moet worden. Voor kosten die zowel een zakelijk als een 
privékarakter hebben, is bepaald dat de BTW in eerste 
instantie aftrekbaar is maar dat in het laatste belas-
tingtijdvak van het boekjaar een correctie moet worden 
aangegeven. Of er een BTW-correctie plaats moet vinden, 
hangt onder andere af van de vraag of het privévoordeel 
van de werknemer of relatie groter dan € 227 exclusief 
BTW is. Tijdens de training BTW en BUA hoort u wanneer 
en hoe u moet corrigeren.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J Correctie relatiegeschenken en andere giften
J Verstrekkingen voor persoonlijke doeleinden aan het 

personeel
J Kantineregeling en zakelijke lunches
J Eigen bijdrage
J Drempel van € 227 exclusief BTW
J Toepassing BUA-berekening en praktijkvoorbeelden

Bestemd voor
J Hoofden en medewerkers financiële administratie 
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren 
J Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf 
J (Fiscaal) adviseurs 

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 345 voor niet-abonnees
J € 295 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 280 voor Premium-abonnees
J € 255 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/bua

Belastingcontrole

Veel bedrijven zien met angst en beven een belastingcon-
trole 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. De training 
Belastingcontrole bereidt u optimaal voor op een belas-
tingcontrole en de omgang met de controleur.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J Rechten en plichten bij een belastingcontrole
J Eisen aan de administratie
J Horizontaal toezicht, convenanten, afspraken
J Bewijslastverdeling en de omkering van de bewijslast

Bestemd voor
J Controllers
J Hoofden financiële administratie
J Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J (Fiscaal) adviseurs

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/blc

Voor alle opleidingen* in deze studiegids geldt: 

€100 KORTING 
voor abonnees van één van de Rendement-edities of Rendement.nl. 

Premium-abonnees krijgen maar liefst 

€130 KORTING!

* m.u.v. de training BTW en BUA
54
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BTW in de 
non-profitsector
Stichtingen en verenigingen kunnen door de Belasting-
dienst als ondernemer voor de BTW aangemerkt worden. 
In dat geval moet uw organisatie BTW afdragen. Maar 
de BTW-regelgeving voor non-profitorganisaties is heel 
complex en er worden in de praktijk dan ook veel fouten 
gemaakt. Tijdens de training BTW in de non-profitsector 
wordt u wegwijs gemaakt in de complexe BTW-regelge-
ving voor stichtingen en verenigingen. 
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J Doelstellingen
J  BTW-vrijstellingen in de non-profitsector
J Sponsoring en BTW
J Fondsenwerving en BTW
J Subsidies en BTW
J Detacheren en BTW
J Multifunctionele panden en BTW
J BTW-teruggave

Bestemd voor
J Bestuurders van stichtingen en verenigingen
J Hoofden financiële administratie van non-

profitinstellingen
J Medewerkers financiële administratie van non-

profitinstellingen
J  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J (Fiscaal) adviseurs

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 555 voor niet-abonnees
J € 455 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 425 voor Premium-abonnees
J € 375 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/bnp

BTW in de praktijk

De omzetbelasting roept in de praktijk veel vragen op. 
De BTW staat immers bekend als de meest ingewikkelde 
belastingsoort. Een fout is dus snel gemaakt. En niemand 
zit te wachten op hoge boetes en naheffingen van de 
Belastingdienst. Tijdens deze training wordt uw algehele 
kennis over de BTW-wetgeving naar een hoger niveau 
gebracht, zodat u fouten in de toekomst kunt voorkomen. 
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J Wie is belastingplichtig?
J Hoe zit het met de fiscale eenheid BTW?
J Vrijstellingen
J Wanneer bestaat er recht op aftrek van voorbelasting?
J  Administratieve en factuurverplichtingen
J Boetes
J  BTW-transacties binnen en buiten de EU
J  BTW-correcties (zoals BUA, correctie privégebruik auto 

en woning, herziening)
J Bijzondere teruggave BTW

Bestemd voor
J Hoofden financiële administratie
J  Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers boekhoud- en  

administratiekantoren
J Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J (Fiscaal) adviseurs

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/btw

BTW in de zorg

Er worden grote veranderingen doorgevoerd in de zorg. 
Deze veranderingen leiden tot veel BTW-gerelateerde 
vragen. De BTW-regelgeving is heel complex en er wordt 
in de praktijk te snel vanuit gegaan dat een BTW-vrijstel-
ling van toepassing is. Tijdens de training BTW in de zorg 
wordt u wegwijs gemaakt in de complexe BTW-regel-
geving in de zorgbranche. Naast de hoofdlijnen komen 
ook verschillende uitzonderingen aan bod. Er is veel 
ruimte voor het stellen van vragen en het behandelen van 
praktijkvoorbeelden.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J BTW en zorginstellingen
J BTW en WMO
J BTW en zzp’ers in de zorg
J BTW en detachering
J BTW en subsidies
J BTW-valkuilen en oplossingen

Bestemd voor
J Controllers in de zorgsector
J Hoofden en medewerkens financiële administratie in 

de zorgsector
J Accountants in de zorgsector

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/btz

Kansen en valkuilen 
in de bezwaarprocedure
Als u het niet eens bent met een beschikking van de Be-
lastingdienst, heeft u de mogelijkheid om in bezwaar te 
gaan. Voor de bezwaarfase geldt: nieuwe ronde, nieuwe 
kansen. Pakt u het bezwaar niet goed aan, dan is het al 
bij voorbaat gedoemd om te mislukken. Tijdens de trai-
ning Kansen en valkuilen in de bezwaarprocedure hoort u 
hoe het proces verloopt, aan welke eisen u moet voldoen 
en wat uw rechten zijn. Kennis hiervan is noodzakelijk om 
een succesvol bezwaar in te dienen.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J Eisen bezwaarschrift
J Het inzagerecht
J Het hoorrecht
J Bewijslastverdeling
J Inlichtingenplicht

J Dwangsom,  
ingebrekestelling

J Kostenvergoedingen
J Mandatering
J In beroep gaan

Bestemd voor
J Controllers
J Hoofden financiële administratie
J Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J (Fiscaal) adviseurs

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie 

 
 

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/bzp

• Aantrekkelijke korting voor  
Rendement- en  
Premium-abonnees

• Ervaren docenten uit de praktijk
• Kleine groepen, dus maximale 

aandacht

• Praktijkgericht en direct 
toepasbaar

• Betere carrièrekansen

Waarom steeds meer mensen voor 
een opleiding van Rendement kiezen:

76
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Rendement 
organiseert:
Fiscale 
trainingen
over alle 
facetten 
in het vak

Successiewet

De Successiewet bestaat uit twee belangrijke pijlers: de 
erfbelasting en de schenkbelasting. Bij de erfbelasting 
gaat het over de waarde van al wat door erfrecht wordt 
verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van 
het overlijden in Nederland woonde. De schenkbelasting 
wordt geheven over de waarde van al wat door schenking 
wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schen-
king in Nederland woonde. Tijdens deze training hoort u 
alles over de fiscale gevolgen van erven en schenken. 
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J Tariefgroepen en vrijstellingen in de schenkbelasting
J Waardering van de verkrijging
J Schulden van de nalatenschap
J Bedrijfsopvolgingsregeling
J Fictiebepalingen
J Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
J Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) en de  

steunstichting SBBI
J Afgezonderd Particulier Vermogen (APV)

Bestemd voor
J Directeuren-grootaandeelhouders
J IB-ondernemers
J Controllers
J Hoofden financiële administratie
J  Medewerkers financiële administratie
J Medewerkers accountantskantoren
J Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J (Fiscaal) adviseurs

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/suc

Vpb in de praktijk

Een Vpb-aangifte moet voor 1 juni van een bepaald jaar 
gedaan zijn, tenzij u uitstel heeft gekregen. U wilt natuur-
lijk geen boetes vanwege het te laat indienen van de 
Vpb-aangifte. En u wilt ook niet te veel belasting betalen 
over de winst van uw organisatie. Tijdens de training Vpb 
in de praktijk hoort u of uw organisatie belastingplichtig 
is voor de vernnootschapsbelasting en waar u allemaal 
op moet letten bij het doen van aangifte Vpb.
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
J Belastingplichtige lichamen
J Objectieve belastingplicht
J Vrijstellingen
J Renteaftrekbeperkingen
J Verliesverrekening
J Deelnemingsvrijstelling
J Fiscale eenheid
J Uitstel aanvragen
J Actuele ontwikkelingen

Bestemd voor
J Controllers
J Hoofden financiële administratie
J  Medewerkers financiële administratie
J  Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
J Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/vpb

Verdiepingsdag 
BTW-actualiteiten
In april 2016 heeft de Europese Commissie het VAT 
action plan gelanceerd. Hierin staan BTW-wijzigingen 
die de EU-lidstaten moeten implementeren in hun 
BTW-wetgeving en die veel invloed zullen hebben op de 
BTW-administratie. Tijdens de training Verdiepingsdag 
BTW-actualiteiten komen alle Nederlandse BTW-actuali-
teiten aan de orde. Denk hierbij ook aan praktische zaken 
zoals het beperken van risico’s en mogelijkheden voor 
ondernemers om BTW te besparen. Na deze training bent 
u in één dag weer helemaal op de hoogte.
De te behandelen onderwerpen zijn afhankelijk van de 
actualiteit en worden daarom kort voor aanvang van de 
cursus vastgesteld.

Bestemd voor
J Hoofden financiële administratie
J  Medewerkers financiële administratie
J  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
J (Fiscaal) adviseurs
J Accountants

Aantal bijeenkomsten 
J 1 (2 dagdelen)

Prijs
J € 655 voor niet-abonnees
J € 555 voor abonnees van één van de Rendement-

edities of Rendement.nl
J € 525 voor Premium-abonnees
J € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde 

organisatie
J € 195 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

 
Meer informatie:

www.rendementco.nl/vbt
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Naast de in deze folder besproken fiscale 
trainingen biedt Rendement ook opleidingen 
voor financials aan. We zetten ze voor u op 
een rijtje:

Meerdaagse opleidingen
Basiskennis Boekhouden (BKB®)

Basiskennis Calculatie (BKC®) 

Bedrijfsadministratie (niveau 3, 4 en 5) 

Financieel Assistent 

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) 

Eendaagse opleidingen
Aansluiting tussen financiële en salarisadministratie

Actualiteiten Debiteurenbeheer

Actualiteiten Financiële analyse

Auto van de zaak

Fraudebestrijding

Jaarafsluiting en controle grootboek

Krediet aanvragen

Opstapcursus Financiële Administratie

SBR in de praktijk

Werkkapitaalbeheer

Voor meer informatie over deze opleidingen gaat u 
naar: www.rendementco.nl/fin

Rendement biedt de mogelijkheid om de trainingen uit 

deze gids incompany te verzorgen. Bij een incompany- 

training wordt de inhoud van het programma volledig op 

maat gemaakt. U kunt dus zelf allerlei situaties uit de prak-

tijk aandragen, die tijdens de training uitgebreid behandeld 

worden. Hierdoor behaalt u een optimaal rendement. U 

vindt een formulier voor het aanvragen van een vrijblijvende 

offerte op www.rendementco.nl/incompany. Even bel-

len kan ook: (010) 224 80 05.

OOK VAN RENDEMENT: 

EEN COMPLEET AANBOD
FINANCIËLE OPLEIDINGEN 

Speciaal
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Rendement biedt 

Financiële 
opleidingen
voor elk niveau 

� Aansluiting tussen fi nanciële en

 salarisadministratie

� Actualiteiten Debiteurenbeheer

� Actualiteiten Financiële analyse

� Auto van de zaak

� Basiskennis Boekhouden (BKB®)

� Basiskennis Calculatie (BKC®)

� Bedrijfsadministratie (niveau 3, 4 en 5)

� Financieel Assistent

� Fraudebestrijding

� Krediet aanvragen

� Jaarafsluiting en controle grootboek

� Opstapcursus Financiële Administratie

� Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®)

� SBR in de praktijk

� Werkkapitaalbeheer

€100 korting voor abonnees 

van Rendement of Rendement.nl

 €130 korting voor 

Premium-abonnees

..of als je 
nóg hogerop 

wilt 
komen.

Voor een 
goede start 

in je 
carrière...

Congressen & Opleidingen
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Elke organisatie is anders...

Een op maat gemaakte training 
voor meerdere collega’s

is effectiever en ook nog eens 
voordeliger



Opzet trainingen
De trainingen worden onderwezen in één praktijkbijeen-
komst, waarin de stof aan de hand van praktijkvoorbeelden 
wordt toegelicht en de docent ingaat op uw persoonlijke 
vragen. Alle BTW-trainingen (met uitzondering van de trai-
ning BTW en BUA) zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur (incl. 
lunch). BTW en BUA is van 10.00 uur tot 13.00 uur (excl. 
lunch). Alle overige opleidingen zijn van 9.30 uur tot 16.00 
uur (incl. lunch). 

Studiemateriaal en -kosten
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, parkeer- en reis-
kosten. Bij de prijzen is de bijeenkomst (incl. lunch), digitaal 
studiemateriaal en de begeleiding door de docenten inbe-
grepen. 

Cedeo-erkend
Rendement is ‘Cedeo-erkend’. Deze erkenning is gebaseerd 
op regelmatige klanttevredenheidsonderzoeken door het on-
afhankelijke Cedeo. Cedeo verleent het predikaat ‘Cedeo-er-
kend’ pas als minimaal 80% van de ondervraagde klanten 
‘tevreden tot zeer tevreden’ is over de uitvoering, de docenten 
en de organisatie.

Algemene informatie
over de trainingen in deze gids

Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam    telefoon: (010) 224 80 05
e-mail: opleidingen@rendement.nl     www.rendementco.nl

Congressen & Opleidingen
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