
Alternatieve financieringsvormen, bedreiging of
net nuttig naast de klassieke vormen - Live
webinar
DOELSTELLINGEN

Tijdens deze dag lichten we de schijnwerpers op de voornaamste elementen uit de
kredietwaardigheidsbeoordeling bij consumenten en ondernemingen. Daarnaast
werpen we een blik op de alternatieve financieringsvormen en wegen we de pro’s
en contra’s af ten opzichte van de klassieke kredietvormen.

SAMENVATTING

Categorie:

Kredieten
Financieel bedrijfsbeheer

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Blended learning

Prijs:

Lid: € 510.00
Niet-lid: € 610.00
Partner BZB: € 510.00
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Punten/uren:

Bank: 6
Hypothecaire kredieten: 6
Consumenten kredieten: 6

Attestering:



600.013
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Bankbedienden;
Kredietbemiddelaars die consumentenkredieten en professionele kredieten
verstrekken; 
Iedereen die kennis over alternatieve financieringen wil opdoen.

VEREISTE VOORKENNIS

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen
overzicht bij te brengen (initiatie).

PROGRAMMA

Inhoud

De behoeften van een consument vs een onderneming
Overzicht van de kredietvormen (korte en langetermijn) en de bescherming
volgens de diverse wetten
Hoe zoeken we het gepaste krediet?
De kredietwaardigheidsbeoordeling door de kredietgever

 solvabiliteit–liquiditeit-en rendabiliteit
terugbetalingscapaciteit.

Alternatieve financieringsvormen
De diverse alternatieve kredietvormen

Eigenschappen
Doelpubliek

De wetgeving iets meer toegelicht
De spelers in de Belgische markt en in de omringende landen
Een opportuniteit of een bedreiging voor de financiële wereld?
Praktijkcases  

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 daagse opleiding

Uren: 9u - 17u (6 lesuren per dag)



Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Voorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be
om de training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

Extra informatie:

Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-
mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door
op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. 
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam en
voornaam in te vullen in Webex, de volledige trainingsdag te volgen en de door de
trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere
personen via eenzelfde pc.

METHODOLOGIE

Type opleiding: 
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via jouw scherm.
Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.

Opleidingsmateriaal

PowerPoint-presentatie (slides);
Live Video.

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële
producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c
van het K.B. van 1 juli 2006.
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