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In samenwerking met



Certified Leasing Professional
De basiscursus over leasing als financieringsoplossing

· Wat is leasing?
· Wat zijn de basiskenmerken van lease?
· Wat onderscheidt lease van andere financieringsvormen?
· Welke varianten van leasing zijn er?
· Juridische en fiscale aspecten van leasing

Leasing is een vorm van asset based financieren en biedt voor veel ondernemingen die
willen investeren in bedrijfsmiddelen, een passende financieringsoplossing.

Ben jij een medewerker bij een leasemaatschappij, bank, broker, captive, vendor of werk
je bij een financieel adviesbureau en wil je andere ondernemingen kunnen adviseren
over leasing als financieringsoplossing? Wil jij je leasekennis opfrissen en/of ben je
geïnteresseerd in leasing als alternatieve financieringsmogelijkheid?

NIVE Opleidingen heeft in samenwerking met leasing specialisten en de Nederlandse
Vereniging voor Leasemaatschappijen (NVL), de belangenvereniging en het
kennisplatform voor equipment leasing professionals, een tweedaagse cursus
ontwikkeld.

In deze tweedaagse cursus, die je opleidt tot Certified Leasing Professional, staan de
theorie en de praktijk rondom leasing centraal. Doordat de cursus is vormgegeven door
specialisten uit de dagelijkse praktijk, is de cursus zeer actueel, komen er veel
praktijkvoorbeelden voorbij en kun je het geleerde direct toepassen in je eigen werk.

Onderwerpen en thema’s die aan bod komen zijn o.a.:
· Financial lease
· Operational lease
· Opties bij lease
· Sale en leaseback
· Service lease
· Direct lease en vendor lease
· Waarom kan lease een passende financieringsvorm zijn?
· Argumenten voor en tegen lease?
· Wat zijn de verschillen met alternatieve financieringsvormen?
· Belang van het object in relatie tot zekerheid
· De juridische aspecten aan de lease: rechten van lessor en lessee met betrekking

tot het object en rechten en verplichtingen van lessor en lessee tegenover elkaar
· Risico’s voor de leasemaatschappij: object, transactie, aanspraken van derden
· Vendor lease; hoe werkt het en waarom bestaat het?
· Fiscale gevolgen van lease
· Lease in de jaarrekening



Programma

Dagdeel 1:

· Kenmerken van leasing
· Financial en operational lease, sale en lease back

Dagdeel 2:

· Argumenten voor en tegen lease
· Juridische gevolgen van lease

Dagdeel 3:

· Risico’s voor de leasemaatschappij
· Vendor lease

Dagdeel 4

· Fiscale aspecten van lease
· Lease in de jaarrekening

Werkvorm
Er wordt gewerkt met klassikale bijeenkomsten en workshops, waarbij concrete
praktijkgevallen worden uitgewerkt door de deelnemers.

Na het volgen van deze cursus:
Na het volgen van de cursus kun je ondernemingen adviseren over leasing als
financieringsoplossing.



Praktische informatie

Prijs Looptijd PE-punten Niveau

€1250,- voor NVL leden

€1495,- voor niet NVL
leden

2 dagen

10.00-17.00 uur

n.v.t. Mbo+

Docent Locatie Lesmateriaal Bewijs van deelname

Paul Bollebakker en
andere docenten

Buitenplaats de
Heiligenberg, Leusden

Je ontvangt het boek Certificaat

Doelgroep

Medewerkers bij leasemaatschappijen, banken, brokers, captives, vendoren en financiële
adviesbureaus. De cursus is ook geschikt voor diegenen die hun leasekennis willen
opfrissen of meer willen leren over leasing als financieringsoplossing.

Kennis over leasing is niet vereist, wel is voorafgaande kennis van financiering gewenst.

Studieadvies

Voor meer informatie of een persoonlijk advies kun je vrijblijvend contact opnemen met
Robbert Varkevisser. Samen met jou bekijkt hij graag de mogelijkheden. Hij is te
bereiken op onderstaand telefoonnummer en/of emailadres.

Robbert Varkevisser
Bel 033 422 99 03
Mail r.varkevisser@niveopleidingen.nl



Bezoekadres

info@niveopleidingen.nl
033 422 9900
www.niveopleidingen.nl

Buitenplaats De Heiligenberg
Heiligenbergerweg 5
3833 AC Leusden
 

NIVE Opleidingen
Postbus 48
3830 AA Leusden
 

Postadres

Algemeen


