
Voor een robuuste onderbouwing van besluitvorming zijn vastgoed-
berekeningen de basis. Leer de begrippen van het rekenen met vast-
goed, pas ze toe in de praktijk én maak verschillende type analyses.  
U ontvangt de studiemap Vastgoedrekenen.

Opzet E-learning
In de E-learning wordt de theorie deels in tekst en deels in korte 
video-colleges met u doorgenomen. 

U vindt deze theorie ook terug in de uitgebreide studiemap. U maakt 
opgaven. Deze kunt u downloaden, alsook de uitwerkingen mét uitleg. 
Verschillende tussentijdse quizjes geven u de gelegenheid uzelf te tes-
ten omtrent de opgedane kennis.

Bekijk op onze website de preview van deze E-learning.
 
Centraal in de E-learning staan essentiële rekenbegrippen én rekenen 
met kasstroomschema’s. U leert niet alleen (vastgoed)berekeningen 
maken maar ook de uitkomsten te interpreteren. 

Daarnaast komt ook het rekenen met duurzaamheid aan bod via
thema’s als energie, circulariteit en gezondheid.

De E-learning Vastgoedrekenen staat voor 12 PE-punten. De verwach-
ting is dat u 12 uur studietijd nodig heeft.

Alternatief - Cursus Vastgoedrekenen              gehele dag op locatie

Alternatief: U kunt de opleiding Vastgoedrekenen ook in cursus 
volgen. U ontvangt ook de uitgebreide studiemap.

Tijdens de cursusdag wordt de stof uit de studiemap behandeld. 
Zie voor cursusdagen de agenda op onze website.

Uw voordelen
• Leer in uw eigen tempo
• Gevarieerde leervormen
• Gratis uitgebreide studiemap
• Download opgaven
• Download uitwerkingen mét uitleg
• Deelname certificaat

Onderwerpen
• Rekenen met tijd
• Kasstroomschema’s
• Disconteringsvoet / WACC
• IRR en (Netto) Contante waarde
• Vastgoedwaarde begrippen
• Residuele grondwaarde
• Restwaarde
• BAR / NAR
• Kopen of huren
• Kostprijsdekkende huur
• Total Cost of Ownership
• Onrendabele top
• Duurzaamheid
• Direct en indirect rendement
• Gevoeligheidsanalyse
• Scenario-analyse

Voor wie? Voor iedereen die te
maken heeft met vastgoed. 

E-learning Vastgoedrekenen
€ 399 ex.btw

Vastgoedrekenen
Leer Vastgoedrekenen, pas toe en maak analyses

Instituut Voor Vastgoed 
& Duurzaamheid
info@ivvd.nl - www.ivvd.nl

Schrijf u in op www.ivvd.nl/agenda
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