
VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN

Vastgoedrekenen in Excel
Van vastgoedwaarderen tot

projectanalyse
Kortrijk, 20 oktober - 24 november 2022

5 sessies, telkens van 16.30 tot 20.30 uur



Vastgoedrekenen in Excel

De begrippen en technieken van vastgoedrekenen en vastgoedfinanciering kennen

Cashflowschema’s ontwerpen en templates creëren met behulp van Excel

De verschillende manieren van vastgoedwaarderen kennen

Rendements- en financieringsanalyses maken

De diverse vormen van vastgoedfinanciering en hun toekenningscriteria kennen

Doelstelling

Je leert:

De focus ligt op de concrete uitwerking van praktijkvoorbeelden in Excel op je eigen pc.

Voor jou als vastgoedprofessional

Deze opleiding richt zich tot projectontwikkelaars, bouwpromotoren, vastgoedconsultants,

projectmanagers, accountants, juristen, notarissen, bedrijfsrevisoren, beleggers, vastgoedmakelaars,

…

We verwachten dat je over een goede basiskennis van Excel beschikt. Je brengt je eigen laptop mee

om de oefeningen en toepassingen meteen te kunnen uitwerken.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 25.



Interest: enkelvoudig, samengesteld, reëel en nominaal

Annuïteiten en perpetuïteiten

Future value en present value

Rendement

Kosten versus opbrengsten 

Operationele en financiële kasstromen 

Bruto-netto huur en kostprijsdekkende huur

Bruto en netto aanvangsrendement (BAR / NAR)

Net Present Value (NPV)

Internal Rate of Return (IRR)

Sensitiviteitsanalyse

Annuïteit van een constant stijgende cashflow

Weighted average cost of capital (WACC)

Kapitalisatiemethode

Restwaarde

Discounted cash flow (DCF)

Project evaluatie

Programma

De docenten wisselen af tussen het aanreiken van de theoretische concepten en methodieken en het

omzetten naar de praktijk aan de hand van concrete vastgoedcases. De docenten coachen je tijdens

de oefeningen ‘on the job’.

De eerste, derde en laatste sessie vinden fysiek plaats in Kortrijk. 

De twee en vierde sessie volg je online.

Sessie 1: Basisbegrippen vastgoedrekenen
Kortrijk, donderdag 20 oktober 2022

Sessie 2: Analyse van (des)investeringen
Online, donderdag 27 oktober 2022

Welke parameters zijn van belang bij de beslissing om een bepaald vastgoed te kopen of te verkopen?

Volgende investeringsanalysemethodes komen aan bod:

Sessie 3: Wat is de waarde van vastgoed?
Kortrijk, donderdag 10 november 2022

Bespreking van de verschillende methodes om vastgoed te waarderen. Wat zijn de voor- en nadelen,

welke kies je best?



Rol van de bank algemeen

Vastgoedfinanciering: vormen en mechanismen

Aflossingsschema’s voor leningen

Bullet lening

Degressieve annuïteiten en constante aflossingen

Grafische voorstelling van aflossingsschema’s

Haalbaarheidsanalyse: projectontwikkelingsmodel, ook voor residentieel vastgoed

Woonkrediet

Productbeschrijving: vast versus variabel, referte-index, herzieningsregel

Toekenningsvoorwaarden en financiële convenants – leningsduur

Toepassingen hypotheeklening

Investeringskrediet

Productbeschrijving

Toekenningsvoorwaarden en financiële convenants

Zekerheden

Praktijkvoorbeelden

Projectfinanciering

Productbeschrijving korte termijn projectfinanciering

Toekenningsvoorwaarden

Bepalingen Wet Breyne

Zekerheden

Praktijkvoorbeelden

Prof. dr. Gunther Wuyts, Professor of Finance Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU

Leuven

Céline Janssens mrics MRE, partner Stadim

Piet Vervinckt, senior corporate banker Belfius

Thierry De Wever, manager real estate & infrastructure finance Belfius Bank & Verzekeringen

Sessie 4: Algemene begrippen en aflossingsschema’s voor leningen
Online, donderdag 17 november 2022

Sessie 5: Soorten kredieten en projectfinanciering
Kortrijk, donderdag 24 november 2022

Docenten

Ontdek alle opleidingen van Vastgoedkunde KU Leuven op www.kuleuven.be/vastgoedkunde.

Join Vastgoedkunde KU Leuven

http://www.kuleuven.be/vastgoedkunde
https://www.linkedin.com/groups/8467542/
https://twitter.com/Vastgoedkunde
https://kuleuven.be/vastgoedkunde


Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk

+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be

puc.kuleuven.be

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens die ik verstrek gebruikt

worden om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan.

Data, tijdstip en plaats

5 sessies op donderdag 20 en 27 oktober, 10, 17 en 24 november 2022

Telkens van 16.30 tot 20.30 uur

Er is een pauze met drank en broodjes.

Sessie 1, 3 en 5 volg je ter plaatse in KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53 in

Kortrijk. Sessie 2 en 4 volg je online.

Inschrijven

Schrijf in vóór 13 oktober 2022 via puc.kuleuven.be.

De deelnameprijs voor de volledige opleiding is 1375 euro. Alumni/studenten van het Postgraduaat in

de Vastgoedkunde betalen 1250 euro. Bespaar op je deelnamekosten via de kmo-portefeuille.

Je betaalt via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair

Centrum met vermelding van '400/0022/44476 + naam van de deelnemer(s)' en ontvangt geen factuur.

Of je betaalt na ontvangst van factuur. Duid bij je inschrijving aan hoe je wenst te betalen.

Praktisch

BIV voor 20 uur permanente vorming

Als RICS-lid of kandidaat-lid kan je deze opleiding inbrengen als onderdeel van je Professional

Development.

Erkenning

Financiële en fiscale aspecten van vastgoed

Leuven, 20 september tot 6 december 2022

Btw en vastgoed

Kortrijk of online, 27 januari, 3 en 10 februari 2023

En workshop Leuven 17 februari 2023 of workshop Kortrijk 24 februari 2023

Ook in het aanbod Vastgoedkunde KU Leuven

Deel 1 : Interest - tijdswaarde van geld - inflatie

Deel 2:  Enkelvoudige & samengestelde interestberekening

Deel 3:  Slotwaarde en actuele waarde

Deel 4:  Annuïteiten

Kennisclips basisbegrippen financieel rekenen

Heb je weinig financiële voorkennis. Via de kennisclips financieel rekenen kan je op

eigen tempo kennismaken met enkele basisbegrippen:

https://puc.kuleuven.be/nl/opleiding/no367l5a9zg0pvwy
https://puc.kuleuven.be/nl/opleiding/no367l5a9zg0pvwy
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille
https://puc.kuleuven.be/nl/opleiding/jynokgo0rmgd4are
https://youtu.be/Rk2DKhd_EBQ
https://youtu.be/42QjDHAzmuI
https://www.youtube.com/watch?v=3zepTntZvyQ
https://www.youtube.com/watch?v=3zepTntZvyQ
https://www.youtube.com/watch?v=3zepTntZvyQ
https://www.youtube.com/watch?v=dhD5OgVAzJY
https://www.youtube.com/watch?v=dhD5OgVAzJY
https://www.youtube.com/watch?v=dhD5OgVAzJY

