
VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN

Vastgoedrekenen in Excel 

Van vastgoedwaarderen 
tot projectanalyse
Kortrijk: november – december 2016
Leuven: april – mei 2017

Praktisch

Data, tijdstip en plaats

Kortrijk
Dinsdag 15, 22 en 29 november, 
6 en 13 december 2016 
Leuven
Dinsdag 25 april, 2, 9, 23 en 30 mei 2017

Telkens van 16.30 tot 20.30 uur

Kortrijk
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, 
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk 
Leuven
KU Leuven Arenbergkasteel, 
Kasteelpark Arenberg 1 in Heverlee

Inschrijven

Schrijf in voor Kortrijk vóór 8 november 2016 
en voor Leuven vóór 18 april 2017 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be
 
De deelnameprijs is 1200 euro en 1090 euro 
voor alumni/studenten Postgraduaat in de 
Vastgoedkunde.
 
Bespaar op uw deelnamekosten via de 
KMO-portefeuille. Meer informatie vindt u op 
www.kmo-portefeuille.be.

Erkenning

U krijgt nadien een attest van deelname.

Als RICS lid of kandidaat-lid kan u deze opleiding 
inbrengen als onderdeel van uw Professional 
Development.

Opleidingen Vastgoedkunde 
KU Leuven

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
Of op LinkedIn Vastgoedkunde KU Leuven

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

INSCHRIJVEN 
KORTRIJK VÓÓR8 NOVEMBER 2016
LEUVEN VÓÓR18 APRIL 2017

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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SESSIE 4 - Algemene begrippen en aflossingsschema’s voor leningen

Kortrijk: 6 december 2016 – Leuven: 23 mei 2017

• Rol van de bank algemeen
• Vastgoedfinanciering: vormen en mechanismen
• Aflossingsschema’s voor leningen

o Bullet lening
o Degressieve annuïteiten en constante aflossingen
o Grafische voorstelling van aflossingsschema’s

• Haalbaarheidsanalyse: projectontwikkelingsmodel, ook voor residentieel vastgoed
• Woonkrediet

o Productbeschrijving: vast versus variabel, referte-index, herzieningsregel
o Toekenningsvoorwaarden en financiële convenants – leningsduur
o Toepassingen hypotheeklening

SESSIE 5 - Soorten kredieten en projectfinanciering

Kortrijk: 13 december 2016 – Leuven: 30 mei 2017

• Investeringskrediet
o Productbeschrijving
o Toekenningsvoorwaarden en financiële convenants
o Zekerheden
o Praktijkvoorbeelden

• Projectfinanciering
o Productbeschrijving korte termijn projectfinanciering
o Toekenningsvoorwaarden
o Bepalingen Wet Breyne
o Zekerheden
o Praktijkvoorbeelden



Doelstelling

In deze opleiding ligt de focus op de concrete uitwerking van praktijkvoorbeelden in 
Excel op uw eigen pc.

U leert:
• Begrippen en technieken van vastgoedrekenen en vastgoedfinanciering kennen
• Cashflowschema’s ontwerpen en templates creëren met behulp van Excel
• Verschillende manieren van vastgoedwaarderen kennen
• Rendements- en financieringsanalyses maken
• Diverse vormen van vastgoedfinanciering en hun toekenningscriteria kennen
• Een business plan inclusief financiële paragraaf uitwerken

Voor u als vastgoedprofessional

Deze opleiding richt zich tot projectontwikkelaars, bouwpromotoren, 
vastgoedconsultants, projectmanagers, accountants, juristen, notarissen, 
bedrijfsrevisoren, beleggers, vastgoedmakelaars, …

We verwachten dat u over een goede basiskennis Excel beschikt. U brengt uw eigen 
laptop mee om de oefeningen en toepassingen te kunnen uitwerken.

Programmacomité

Prof.dr. Nancy Huyghebaert, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven
Céline Janssens, Stadim
Vincent Macharis, Vincemma
Piet Vervinckt, Leasinvest

Vastgoedrekenen in Excel
Van vastgoedwaarderen tot projectanalyse

PROGRAMMA

Docenten:

Céline Janssens mrics MRE, partner Stadim
Vincent Macharis, business manager Vincemma en bestuurder MG Real Estate
Piet Vervinckt, CFO Leasinvest Real Estate

De docenten wisselen af tussen aanreiken van theoretische concepten en methodieken 
en omzetten naar de praktijk aan de hand van concrete vastgoedcases. De docenten 
coachen u tijdens de oefeningen ‘on the job’ waardoor het leereffect efficiënt verloopt.

SESSIE 1 - Basisbegrippen vastgoedrekenen

Kortrijk: 15 november 2016 - Leuven: 25 april 2017

• Intrest: enkelvoudig, samengesteld, reëel en nominaal
• Annuïteiten en perpetuïteiten
• Future value en present value
• Rendement
• Kosten versus opbrengsten 
• Operationele en financiële kasstromen 
• Bruto-netto huur en kostprijsdekkende huur

SESSIE 2 - Analyse van (des)investeringen

Kortrijk: 22 november 2016 – Leuven: 2 mei 2017

Welke parameters zijn van belang bij de beslissing om een bepaald vastgoed te kopen of 
te verkopen? Volgende investeringsanalysemethodes komen aan bod:

• Bruto en netto aanvangsrendement (BAR / NAR)
• Net Present Value (NPV)
• Internal Rate of Return (IRR)
• Sensitiviteitsanalyse
• Annuïteit van een constant stijgende cashflow
• Weighted average cost of capital (WACC)

SESSIE 3 - Wat is de waarde van vastgoed?

Kortrijk: 29 november 2016 – Leuven: 9 mei 2017

Bespreking van de verschillende methodes om vastgoed te waarderen. Wat zijn de voor- 
en nadelen, welke kiest u best?

• Kapitalisatiemethode
• Restwaarde
• Discounted Cashflow (DCF)
• Project evaluatie


