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Zelfstandig ondernemer

het RekenBureau
de Bureaus BV
het RekenBureau
Europalaan 500 (4e verd.)
3526 KS Utrecht
T 030 635 47 00
E hrb@debureaus.nl

Het RekenBureau organiseert De RekenCursus Zelfstandig ondernemer
over de berekening van verlies van arbeidsvermogen bij letselschade.
Het betreft een halve dag (middagdeel). Het begeleiden en bepalen van
letselschade van een zelfstandig ondernemer vergt specialistische
kennis. Met name ondernemers worden vanaf het eerste moment van
arbeidsongeschiktheid vaak geconfronteerd met financiële vraagstukken,
zeker als er geen sprake is van een adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering.
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rekencursus
Zelfstandig ondernemer
Het begeleiden en bepalen van letselschade van een zelfstandig
ondernemer vergt specialistische kennis. Met name ondernemers
worden vanaf het eerste moment van arbeidsongeschiktheid vaak
geconfronteerd met financiële vraagstukken, zeker als er geen
sprake is van een adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Tevens is er, anders dan bij werknemers, sprake van grotere onzekerheid.
Waar arbeidsongeschiktheid bij werknemers meestal goed geregeld is,
valt bij een ondernemer de inkomensstroom meteen droog wanneer
het arbeidsvermogen (tijdelijk of langdurig) is aangetast. Vaak is de
problematiek dus urgenter.
De cursus behandelt vragen die op de specifieke problematiek
van de ondernemer betrekking hebben. Behandeld worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe komt het inkomen van een ondernemer tot stand?
Welke informatie is benodigd?
Hoe bepalen we het hypothetisch inkomen?
Wat is de rechtsvorm van de onderneming?
Hoe gaan we om met de auto van de zaak en privé-kosten via de zaak
Vervanging van de ondernemer
AOV-uitkeringen
Re-integratie
Fiscale aspecten schadevergoeding ondernemers

Datum

Donderdag 11 april 2019

Locatie

Utrecht

Tijdstip inloop

12.30 uur

Aanvang cursus

13.00 uur

Einde cursus

17.30 uur

Kosten

€ 345,- excl. BTW

Opleidingspunten

NIVRE 3 punten

Niveau

Academisch

Docent

Erik-Jan Bakker

Inschrijving

Deelnemers ontvangen direct na inschrijving
een bevestiging van inschrijving en een factuur.

Informatie

Telefoon 030 - 63 54 700
hrb@debureaus.nl

De cursus is op academisch niveau. Er wordt bij de deelnemers kennis
over de vaststelling van letselschade verondersteld.
Annulering
Tot drie weken voor aanvangsdatum kan er uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd. Daarvoor
wordt € 75,- excl. btw administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen drie weken
voor de datum van de bijeenkomst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, ook wanneer
de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Het is (kosteloos) mogelijk een
plaatsvervanger deel te laten nemen aan de cursus.

Wijzigingen voorbehouden
De organisatie behoudt zich het recht voor programma-en/of locatiewijzigingen aan te brengen.
Deelnemers worden voorafgaand aan de cursus over eventuele wijzigingen geïnformeerd
voor zover tijdig bekend bij de organisatie.

