Naar België?
Wonen over de grens

Infomiddag

Zaterdag 18 juni 2022

De Belgische markt lonkt...
Op zaterdag 18 juni a.s. organiseert een aantal
gerenommeerde partijen een infomiddag over
het kopen van een woning in België.
Een Belgische notaris, een gespecialiseerde hypotheekadviseur, een internationale fiscalist en een Belgische
advocaat geven deze middag antwoord op al uw vragen.
Vragen zoals:
• Hoe zit het met de overdrachtsbelasting?
• Wat kan ik financieren?
• Is mijn hypotheekrente aftrekbaar?
• Waar betaal ik belasting?
• Wat verandert er aan mijn ziektekostenverzekering?
• Hoe zit het als ik wil verhuren?
• Moet ik eerst mijn woning in Nederland verkocht
hebben?
• Hoe ziet het bankenlandschap in België eruit?
• Wat is een schuldsaldoverzekering?
• En nog veel meer!
Tevens zijn er een aantal standhouders die o.a.
interessante nieuwbouwprojecten in de Belgische
grensstreek promoten.
Kortom, een uiterst informatieve middag
voor zowel de particulier als de belegger!
De entree voor de infomiddag bedraagt slechts € 20,00.
Meld u snel aan per kerende mail:
armand@armandvliegen.nl

PROGRAMMA
13.30 uur

Ontvangst en registratie

14.00 uur

Opening door Armand Vliegen

14.15 uur

Sessie A. - Hypotheek voor uw woning
Soeverein IFS, Nederland
Sessie B. - Fiscaliteit voor de belegger
Consilio Tax & Law, Nederland

14.45 uur

Sessie A. - Belastingen als u in België woont
Consilio Tax & Law en Noto, Nederland
Sessie B. - Aandachtspunten beleggen in België
B-sure, België

15.15 uur

Sessie A. - Info van de notaris,
over kopen in België
Joossens Notaris, België
Sessie B.- Info van de jurist,
incl. huurrecht voor de belegger
Advocatenkantoor
Christoffels-Neven-Claessens, België

INFORMATIE EN AANMELDING
Uw entreekaarten à € 20,00 p.p. bestelt u door
een e-mail te sturen aan Eu(ro)Regio Marketing,
armand@armandvliegen.nl.
Na uw aanmelding via mail volgt een bevestiging
en een factuur ter betaling vooraf.
Heeft u vragen, gelieve ook dan uw bericht te sturen
aan armand@armandvliegen.nl.

ORGANISATIE
Eu(ro)Regio Marketing, Maastricht

PARTNERS
De infomiddag ‘Naar België?’ wordt mede mogelijk
gemaakt door:

Infomiddag ‘Naar België?’
Datum en tijd
Zaterdag 18 juni 2022, van 13.30 tot 16.00 uur
Locatie
Van der Valk Hotel Maastricht
Nijverheidsweg 35, 6227 AL Maastricht
Aanmelden per mail
Eu(ro)Regio Marketing, armand@armandvliegen.nl

