
 

 

  
 

CIB Oost-Vlaanderen nodigt u uit voor de 2de editie van een unieke jobbeurs! 

Op maandag 4 april 2011 organiseert Jobimmo in samenwerking met CIB Oost-Vlaanderen en Jong 

CIB de 2
de

 editie van de Jobbeurs Vastgoed. Als locatie werd opnieuw gekozen voor het Provinciaal 

Administratief Centrum ‘het Zuid’, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent. Deelnemen is gratis. 

 

Wat mag u als deelnemer verwachten? 

 

Deel 1 van 16u-18u30: jobbeurs waar de vastgoedprofessionals en werkzoekenden elkaar in een 

ontspannen sfeer ontmoeten 

 

Deel 2 van 18u45-20u30: in auditorium ‘De Schelde’ verneemt u alles over de nieuwe trends en 

initiatieven in het vastgoedlandschap. Programma: 

 

18u45 Openingswoord door gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Middenstand, KMO en 

EROV en voorzitter van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen 

19u00 De nieuwe wet op de mede-eigendom: een stand van zaken voor de bemiddelende makelaar 

door Jacques Wollaert, syndicus en zaakvoerder van Vilicus 

19u15 Paul Voerman, zaakvoerder van éénmaal-andermaal.be maakt u wegwijs in het verkopen 

van huizen via ‘live’ biedingen op het internet 

19u30 Bruno Deraedt, Ingenieur Architect bij IADB informeert u over passief bouwen en het 

energiepeil in woningen 

19u45 Kristoff De Wint van BFO The Family Office spreekt over vastgoed in vermogensplanning 

20u00 De Real Estate Coach: GPS voor de vastgoedprofessional door Dhr. Hendrik Nelde, 

vastgoedcoach en initiatiefnemer van Jobimmo.be 

20u15 Slotwoord door Ianick Vandaele, Voorzitter Jong CIB Oost-Vlaanderen 

20u25 Receptie met broodjes en netwerking (einde voorzien omstreeks 22 uur) 

 

Praktisch: 

In parking Gent Zuid is de nodige parkeergelegenheid. De deuren openen om 16u. 

Het seminarie is gratis. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan per fax op 09/220 23 31 of via mail 

op cib@cibovl.be. 

 

Wij hopen u talrijk te mogen ontmoeten en er samen met u een geslaagde 2de editie van te maken. 

 

Voor jobimmo.be en onze partners CIB Oost-Vlaanderen en Jong CIB Oost-Vlaanderen 

 

 

 

 
 

   

   

 

 



 

 

  
 

Inschrijvingsformulier Jobbeurs Vastgoed 2011 
 

Gelieve het ingevulde inschrijvingsformulier vóór 31 maart 2011 te faxen  

naar 09/220 23 31 of te mailen naar cib@cibovl.be 
 

Ik zal/wij zullen aanwezig zijn voor: 

 

� Deel 1: de jobbeurs 

 

� Deel 2: de info-sessie in het auditorium (uw aanwezigheid telt voor 1u permanente vorming BIV) 

 

� De receptie 

 

DEELNEMERS 

 

1. Naam : ………………………………………….………………………………………… BIVNR..………………… 

Kantoor : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GSM : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Naam : ………………………………………….………………………………………… BIVNR..………………… 

Kantoor : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GSM : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Naam : ………………………………………….………………………………………… BIVNR..………………… 

Kantoor : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GSM : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Naam : ………………………………………….………………………………………… BIVNR..………………… 

Kantoor : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GSM : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bent u geïnteresseerd in een stand op de jobbeurs of een promostand? 

Contacteer ons snel via cib@cibovl.be voor de interessante voorwaarden! 

 


