
Seminars herbekijken en bespreken met uw medewerkers

én verhoog de efficiëntie van uw kantoor 

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers 

Geachte notaris, 

Wilt u … 

 na afloop van een notariële opleiding alle informatie nog eens herbeluisteren, op het moment dat ù er nood

aan hebt?

 zowel uzelf als uw medewerkers bijscholen? Uw medewerkers informeren, hun dossier bij de hand?

 de clausules of modellen voorzien van commentaar?

 … 

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert u hoe u seminars kunt herbekijken en -beluisteren, op elk moment 

waar u ook bent.  

U installeert uw toegangscode en leert hoe u niet enkel de seminars zelf, maar ook de bijhorende documentatie 

zoals modellen, clausules, Q&A’s en presentaties efficient kunt doorzoeken én delen met het volledige kantoor!  

U doet dit, heel praktisch en gebruiksvriendelijk, vanaf uw pc of tablet.  

Zo wint uw kantoor aan efficientie en ontstaat er minder stress door onzekerheid over de talrijke wettelijke 

wijzigingen. 

Spreker:  

Nico Del Rio Garcia, online- en IT-wizard KnopsPublishing 

Data en locaties: Parkeren: 

 Wo 8 december 2021: Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9 bij het gebouw 

 Di 14 december 2021: Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofdreef 13 bij het gebouw 

Wij vragen u om, indien mogelijk, uw laptop of tablet mee te brengen naar de opleiding, 

zodat u ter plaatse meteen aan de slag kunt. 



 

Kleine groepen in functie van  
een maximaal leerbereik. 

 

 
 
 
 

ANTWOORDKAART KnopsEdu 
Facturatiegegevens:  

Kantoor:  ..............................................................................................................................................  

Adres:  .................................................................................................................................................  

Telefoon:  .............................................................................................................................................  

E-mailadres: ........................................................................................................................................  

Btw-nummer:  ......................................................................................................................................  

Gegevens deelnemer(s): 

Naam deelnemer 1: ………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres deelnemer 1: …………………………………………………………………………………. 

Naam deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres deelnemer 2: ………………………………………………………………………………… 

Naam deelnemer 3: ……………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres deelnemer 3: ………………………………………………………………………………… 

 

   Ik schrijf me in, samen met een medewerker,  

   voor het lunchseminar van wo 8 december 2021 (Houthalen): € 384 excl. btw 

   voor het lunchseminar van di 14 december 2021 (Antwerpen): € 384 excl. btw 

 

   Prijs vanaf 3de deelnemer: € 97 excl. btw  

                 ……. x  (aantal extra deelnemers) 

 

Inschrijvingsprijs inclusief lichte lunch. 

Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of 

medewerker de sessie(s) te laten volgen. Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de 

betreffende sessie.  

 

Lunchseminar 

 

Seminars 

herbekijken en 

bespreken met uw 

medewerkers 

 

 

Hoe inschrijven? 

  www.knopspublishing.be 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50 

 Een e-mail sturen naar 

info@knopspublishing.be met  

uw inschrijvingsgegevens 

 

 

 

 

 

Dagschema  

 

12u30         Ontvangst en broodjes 

13u00         Toelichting, zelf ‘installeren’, consulteren, delen en     

becommentariëren 

14u30          Praktische vragenronde. Personalisering en 

beveiliging. Integratiemogelijkheden. 

15u00         Einde 

 

 

 

Erkenning 

Voor dit lunchseminar is bij de Nationale Kamer van 

Notarissen erkenning voor 1u30 aangevraagd. 

 

Doelgroep 

 

Deze opleiding is enkel toegankelijk voor 

(kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële 

medewerkers.  

 

http://www.knopspublishing.be/

