
Over de bomen en het bos

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid regels in het vak vastgoedontwikkeling sterk 
toegenomen en zijn de regels ingewikkelder geworden. In samenwerking met het 
Instituut voor Bouwrecht (IBR) bieden wij de essentiële basiskennis van het contracten-
recht en de bouwregelgeving en krijg je inzicht in juridisch complexe aspecten.  
Aan het einde van de cursus kan je de materie tegen een betere juridische achtergrond 
plaatsen en in een vroeg stadium signaleren of en wanneer je in het proces een jurist, 
advocaat, fiscalist of adviseur nodig hebt.

“Om bij een ontwikkeling kansen te benutten en risico’s te kunnen 
inschatten is noodzakelijk dat er een minimumkennis bestaat  
van het aanbestedingsrecht. Deze kennis kan vervolgens worden 
ingezet bij de wijze waarop de gemaakte afspraken in een overeen-
komst worden vastgelegd.”
Petra Heemskerk (CMS Derks Star Busmann) – docent

“De aanduiding ‘Basiscursus’ getuigt van bescheidenheid. Op de  
verschillende onderwerpen wordt behoorlijk diep ingegaan en er is 
volop ruimte voor interactie.” 
Arjan Bregman (IBR) – docent



Voor wie?
De cursus is bedoeld voor niet-juridisch geschoolde medewerkers bij een project-
ontwikkelaar of bouwbedrijf, zoals projectmanagers, commercieel managers, financieel 
managers, medewerkers marketing en verhuur, technisch medewerkers, etc.
Naast medewerkers van NEPROM-leden zijn ook deelnemers van niet-leden, overheden 
en corporaties welkom. Dat draagt bij aan het wederzijdse begrip en vergroot het netwerk 
van de deelnemers.

Docenten
Praktijkdocenten van NEPROM-leden en toonaangevende advocatenkantoren dragen 
hun kennis en ervaring over. Dit zijn onder andere:  
Arjan Bregman (IBR), Petra Heemskerk (CMS Derks Star Busmann) en  
Jan Verbaan (Deloitte).

Waarom?
Beter begrip van juridische aspecten. •
Werken met actuele kennis. •
Snel en overzichtelijk.  •

Datum, locatie en kosten
3 daagse cursus.  •
De cursus vindt in 2012 plaats op 13, 20 en 27 maart. •
Cursusprijs: •  € 1.500,- (excl. BTW, incl. cursusmateriaal en arrangementen)  
voor NEPROM-leden en € 1.750,- voor niet-leden.
Cursuslocatie: •  Hotel Oud London in Zeist.








  

  

  





  

  

  

  

  

  

  





  

  

  









 


