
DUUR EN INHOUD: Kennis sessie I Vrijdag 16 maart ‘18  9:30 - 16:30 uur
 Thema:  Maatschappelijk verantwoord Tijdelijk Wonen  
 Locatie: VLBN Academy – Noord Brabantlaan 2 - Eindhoven
 
 Kennis sessie II Donderdag 14 juni ‘18  10.00 - 16.00 uur
 Thema: Actuele wet- en regelgeving voor (tijdelijk) wonen
 Locatie: [volgt]
 
 Kennis sessie III Donderdag 13 september ‘18 10:00 - 16:00 uur
 Thema: Asbestherkenning
 Locatie: [volgt]

 Kennis sessie IV Donderdag 15 november ‘18 10:00 – 16.00 uur
 Thema: Legionellabeleid en waterbeheer bij antikraak 
 Locatie: [volgt]
  
 (ontvangst vanaf 9.30 uur, datums onder voorbehoud)

DEELNAME: VLBN Leden  € 95 per deelnemer per sessie
 VLBN Aspirant leden  € 237,50 per deelnemer per sessie
 Overige belangstellenden € 475 per deelnemer per sessie

 (De VLBN is niet BTW-plichtig)

WAT BIEDEN WIJ U: • Lunch, koffie & thee en versnaperingen zijn inbegrepen
 • Gecertificeerde specialisten en ervaringsdeskundigen
 • Praktijksituaties en bestaande casestudies
 • De kennis sessies sluiten aan bij de richtlijnen van het KLB
 • Elke kennis sessie wordt afgesloten met een toets
 • Deelnemers ontvangen na behalen toets een VLBN Academy (deel) certificaat

UW KENNISCENTRUM

VLBN ACADEMY PRESENTEERT:   

Kennis sessies Leegstandbeheer 2018



TOELICHTING: Los van het feit dat er aan het bieden van tijdelijke huisvesting en werkruim-
tes al een flink pak wet- en regelgeving is verbonden, staan de ontwikkelin-
gen binnen het leegstandbeheer niet stil. Het Keurmerk Leegstandbeheer 
(KLB) heeft de afgelopen jaren haar toelatingseisen en controles al flink aan-
gescherpt. Opdrachtgevers leggen de lat hoog, maar ook de wetgever zit 
niet stil met veranderende wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheden 
en aansprakelijkheden die bij de leegstandbeheerders liggen zijn fors. Denk 
bijvoorbeeld aan asbest, legionella, reguliere controles, privacybescher-
ming, toetredingsprotocollen, gebruikerscontracten, veilig in beheer nemen 
van vastgoed. 

 De risico’s van onverantwoord of onvolledig beheer kunnen leiden tot forse 
bedrijfsschade, verlies van het keurmerk en zelfs strafvervolging. Bewoners 
zijn mondiger en kennen hun rechten, maar wat zijn hun plichten en welke 
zijn de uwe? Voor welke risico’s bent u aansprakelijk en wat mag u van uw 
opdrachtgever verwachten? Welke kennis moet u op orde hebben en wat 
verwacht de overheid van u?

 De VLBN Academy biedt u kennis sessies met gecertificeerde specialisten en 
ervaringsdeskundigen. 

AANMELDEN: Aanmelden voor één of meerdere sessies 
kan via het secretariaat van de VLBN. Vul 
het aanmeldformulier in via www.vlbn.nl

 Na aanmelding ontvangt u een factuur voor 
het volledige deelnamebedrag. Uw aan-
melding is definitief na ontvangst van uw 
betaling. Afmelden kan tot 14 dagen voor 
aanvang dagdeel met volledige restitutie, 
daarna zijn 50% van de deelnamekosten 
verschuldigd. Bij ziekte of verhindering kan 
kosteloos een andere deelnemer worden 
gestuurd.

 Voor meer informatie of vragen: 
 info@vlbn.nl of bel met Yvette Nikolic 
 06-52568389

www.vlbn.nl


