Dare to
stand out,
improve
yourself!
Word een top-accountant.

Deep conversations are priceless!
They will  you!

Ontdek het
programma

Dare to stand out, improve yourself!
Voorbereiding bekwaamheidsexamen ITAA

&

De docenten en bestuursleden van LVEB zijn nauw betrokken bij de examens van
het ITAA. Zij beantwoorden al jouw vragen en geven je allerlei tips om jouw examen
succesvol te volbrengen. Deze opleiding is volledig hybride, volg hem mee aan de
campus PXL, Elfde Liniestraat 24 Hasselt gebouw D zaal Pacioli of via streaming!

ma. 12/09/2022

woe. 14/09/2022

ma. 19/09/2022

Elsbeth Loncke

Rijn Delbroek

Tino Merola

Vlot werken met
wetboek

Word snel lid van het LVEB, geniet alzo van de
extra korting en alle bijkomende begeleiding.
Het LVEB staat altijd voor je klaar!

Alg.boekhouden, boekhoud- en
jaarrekeningrecht.

woe. 21/09/2022

Analytische boekhouding en
management accounting
Dries Winters

Wil je meer informatie?
Kijk snel op onze website of contacteer ons
via het contactformulier op onze website of
via mail op info@lveb-vzw.be. We nemen
spoedig contact met je op.
lveb-vzw.be

info@lveb-vzw.be

ma. 10/10/2022

Bijzondere
mandaten
Anne Koster

ma. 26/09/2022

Geconsolideerde
jaarrekening
Jessy Vandeweyer

woe. 12/010/2022

Personenbelasting
Maurice Demey

ma. 26/10/2022

ma. 07/11/2022

Hanne Camassa

Mark De Boevere

Interne en externe
controle

ontdek het
programma:

Analyse van de jaarrekening en
kritische beoordeling jaarrekening

woe. 28/09/2022

Vennootschapsbelasting
en procedure
Mark De Boevere

ma. 17/10/2022

Vennootschaps en
verenigingsrecht
Ann Dauven

Simulatie mondeling
examen

woe. 05/10/2022

BTW

Hans Philips

ma. 24/10/2022

Deontologie
Gert Carmans

Schrijf je nu in:

Word een top-accountant. Deep conversations are priceless! They will  you!

Corda Campus
Kempische Steenweg 311 bus 2.06
3500 Hasselt
+32 (0) 470 86 44 01
info@lveb-vzw.be

inschrijven

Nog geen lid LVEB?
Sluit je snel aan en schrijf je daarna in! Geniet van een extra korting als je als
jeugdlid aansluit: Totaalprijs van de opleiding + het lidgeld tot 1 juli 2023 voor
slechts €555,00!
Twijfel niet en word lid via: www.ledenportaal.lvab.be

Schrijf in per:

Niet leden

Leden LVEB

Per sessie

€ 80,00

€ 40,00

Volledige reeks

€ 1.040,00

€ 520,00

KMO Portefeuille is in alle gevallen mogelijk.

