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VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN

Vastgoed Due Diligence
Zorgvuldigheidsonderzoek bij 
vastgoedtransacties

Leuven, 6 juni 2016

Praktisch

Datum en plaats
Maandag 6 juni 2016 
Van 16 tot 20 uur

Pauze met drank en broodjes

Auditorium De Oude Molen
Kasteelpark Arenberg 1 in Heverlee

Inschrijven
Schrijf in vóór 1 juni 2016 via http://puc.kuleuven-kulak.be 

De deelnameprijs is 120 euro. Alumni/studenten van het 
Postgraduaat in de Vastgoedkunde betalen 100 euro.

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

Attest van deelname 
U krijgt nadien een attest van deelname

Erkenning 
Erkenning is aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies.

Als (kandidaat) RICS-lid kan u dit seminarie inbrengen als 
onderdeel van uw Professional Development.

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

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
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Programma

16.00 De (pre)contractuele relatie tussen partijen

	 Michaël	Bollen,	MRICS,	advocaat,	partner	DLA	
Piper	UK	LLP

	 -	 Wat	is	een	due	diligence?
	 -	 Wanneer	gebeurt	een	due	diligence	het	beste?
	 -	 In	welke	fase	van	een	transactie	kan	de	due	
	 	 diligence	(best)	gebeuren?
	 -	 Vastgoed	due	diligence	in	de	praktijk

16.45 De financiële en accounting aspecten
	 Ann	Smolders,	partner	PwC

	 -	 Financiële	due	diligence	en	het	verschil	tussen	
	 	 en	belang	van	een	
	 	 o	 acquisition	due	diligence
	 	 o	 vendor	due	diligence	
	 	 o	 vendor	assistance
	 -	 Financiële	due	diligence	en	het	belang	hiervan	
	 	 voor	de	berekening	van	de	aankoopprijs
	 -	 Financiële	due	diligence	gedurende	de
	 	 verschillende	fases	van	het	aankoopproces

17.45 Pauze met broodjes

18.15 De technische audit
	 Stefaan	Martel,	director	Bopro

	 -	 De	deliverables	van	de	technische	audit
	 -	 Het	belang	van	het	meten	van
	 	 duurzaamheidsperformanties
	 -	 De	impact	van	duurzaamheid	op	de	waarde	
	 	 van	vastgoed

19.00 Juridische en fiscale aandachtspunten en 
gevolgen

	 Michaël	Bollen,	MRICS,	advocaat,	partner	DLA	
Piper	UK	LLP

	 -	 Inhoud	van	een	due	diligence	onderzoek	op	
	 	 juridisch	en	fiscaal	vlak
	 -	 Typische	risico’s	en	klassieke	aandachtspunten
	 -	 Consequenties	naar	Belgisch	recht:	due
	 	 diligence	en	(precontractuele)	
	 	 aansprakelijkheid,	(verborgen)	gebreken,
	 	 “reps	&	warranties”	en	sanctieregeling

Vastgoed Due Diligence
Zorgvuldigheidsonderzoek bij 

vastgoedtransacties 

De vastgoedpers bericht vaak dat een vastgoedtransactie 
“in due diligence” is.
• Wat behelst zo’n due diligence?
• Wanneer een due diligence uit voeren?
• Welke vormen kan dit aannemen en wat wordt 

onderzocht?
• Wat zijn de consequenties op de relatie tussen 

onderhandelingspartners?

Tijdens dit seminarie krijgt u een praktisch antwoord 
op deze vragen opgebouwd rond een aantal essentiële 
thema’s:
• De (pre)contractuele relatie tussen partijen in het 

kader van een due diligence
• De juridische gevolgen van een due diligence
• Typische juridische en fiscale aandachtspunten
• De financiële en accounting aspecten
• De technische audit

Doelgroep
Al wie professioneel met vastgoed te maken heeft, 
waaronder vastgoedinvesteerders, financiers, 
asset en fund managers, investeringsanalisten, 
vastgoedmakelaars, vastgoedconsultants, 
projectontwikkelaars en advocaten

Opleidingen vastgoedkunde
Naast het Postgraduaat in de Vastgoedkunde organiseren 
we regelmatig uitdiepingsopleidingen en seminaries.

Ontdek ons op http://kuleuven.be/vastgoedkunde
Volg ons op twitter.com/vastgoedkunde


