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APOTHEKERS IN DIALOOG MET HUN RAADGEVERS  

Hoe een goede financiering 
van uw bank bekomen?  
Kortrijk, 5 mei 2015

Ook te volgen via livestream / opname

Praktisch

Datum en plaats

Dinsdag 5 mei 2015 van 20 tot 22 uur
Ontvangst vanaf 19.30 uur met broodjes

KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijving

Schrijf in vóór 28 april 2015 via
http://puc.kuleuven-kulak.be

Wilt u de studieavond via livestream volgen of nadien de 
opname bekijken? Vermeld dit aub bij uw inschrijving.

De deelnameprijs is 100 euro voor SWAV-leden en
125 euro voor niet-leden. 

Bespaar tot 50 % op uw deelnameprijs via uw
KMO-portefeuille. Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be 

Erkenning

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest van 
deelname. 
Tegemoetkoming van het Fonds 313 en accreditatie voor 
ziekenhuisapothekers is aangevraagd.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be
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Programma

In deze interactieve sessie leert u hoe uw bank uw 
leningsaanvraag bekijkt en beoordeelt:

• Welke parameters hanteert de bank? 
• Welke is het belang van cash-flow en waarborgen? 
• Hoe beslist het kredietcomité? 
• Welke rol speelt uw kantoordirecteur?
• Hoe verhoog je je slaagkansen op een akkoord en 

een goed tarief?
• Welke eigen inbreng is nodig bij: 

- de aankoop aandelen
- de aankoop van een pand
- verbouwingen 

Sprekers

• Frank Plehiers, Head of Professional Banking ING 
Oost- en West-Vlaanderen 

• Ilse Beque, Business Banking Expert Belfius Bank

Moderator

Gunther Kerkhof, Lic. TEW, Erkend Boekhouder-Fiscalist 

Hoe een goede financiering
van uw bank bekomen?   

Sinds de bankencrisis van 2008 staan de banken 
minder kredieten toe aan ondernemingen. Een goed 
kredietdossier indienen bij uw bank verhoogt uw kansen 
op een akkoord en een scherp tarief. 

Apothekers in dialoog met hun raadgevers 

Als apotheker bent u niet enkel een zorgverstrekker. 
Uw onderneming moet ook rekening houden met een 
administratieve en economische realiteit. Dagelijks 
moet u overleggen met verschillende raadgevers. 
Dit alles vraagt een grote en veelzijdige professionele 
competentie over het managen van uw apotheek. 

Binnen de cyclus Apothekers in dialoog met hun 
raadgevers reiken we tijdens korte en interactieve 
opleidingen een theoretische achtergrond die u meteen 
in uw apotheek kunt toepassen. 

Doelgroep

Zelfstandige apothekers en apothekers in loondienst die 
als zelfstandig apotheker wensen te starten

Organisatie

Samenwerking tussen het Postuniversitair Centrum van 
de KU Leuven Kulak en SWAV (Socio-Wetenschappelijk 
Apothekersvereniging).

Dank aan Belmedis, Farma Belgium en Febelco voor de 
promotionele ondersteuning.


