
U heeft vastgoed dat u zo efficiënt mogelijk wil overdragen naar de volgende generatie of u over-
weegt te beleggen in vastgoed? Dan bent u wellicht ook benieuwd naar de mogelijkheden en 
praktische aandachtspunten bij de successieplanning van uw onroerend vermogen.

Proclarius en Hillewaere nodigen u uit op een verhelderende infosessie.

UITNODIGING

Seminarie: Vastgoed, een bom onder uw successieplan?

Dit seminarie vindt plaats op dinsdag 19 april in Oud-Turnhout en op dinsdag 26 april in  
Antwerpen. Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt!
Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op een van deze locaties. Breng gerust uw partner 
en/of zakenpartner(s) mee.

Datum & locatie:
Dinsdag 19 april 2016: Hillewaere Lounge, Steenweg op Mol 1, 2360 Oud-Turnhout
Dinsdag 26 april 2016: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen 

Programma: 
19u30: Ontvangst met aperitief
20u00: Voordracht ‘Vastgoed: een bom onder uw successieplan?’
21u45: Mogelijkheid tot napraten bij een hapje en een drankje

Interesse?
U kunt uw deelname tot 17 april 2016 bevestigen.
Stuur een mail naar barbara.dehasque@proclarius.be of bel 0489 636 739, en vermeld hierbij:
• Keuze seminarie: Oud-Turnhout op 19/04 of Antwerpen op 26/04
• Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer
• Met hoeveel personen u aanwezig zult zijn

Spreker 1: ‘Successieplanning vastgoed’ - Geert Mertens, partner Proclarius
• Vraagt u zich ook af hoe u best de successie van uw onroerend goed kunt regelen?
• Welke gunstmaatregelen heeft de Vlaamse overheid hierin genomen sinds 2015?
• Waar schieten de klassiek gekende oplossingen nog steeds tekort?
• Hoe zorg ik ervoor dat ik geen erfbelasting betaal op mijn huidig onroerend goed?

Spreker 2: ‘Veilige en rendabele vastgoedinvesteringen anno 2016’ - 
Kevin Prinsen, partner Hillewaere Finance
• Waar moet u op letten wanneer u gaat beleggen in vastgoed?
• Welke rendementen mag u verwachten?
• Wat zijn eventuele risico’s en hoe deze te vermijden?
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