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Locatie:
Alle sessies worden georganiseerd in de kantoren van
Servilex Advocaten, gelegen te Overpelt, Dorpsstraat 124.
Er is parkeergelegenheid aan de achterzĳde van ons
kantoor, hetwelk u kunt bereiken via de Dorpsstraat.

klik hier om je in te schrijven
Aarzel niet om ons te contacteren voor vrijblijvende inlichtingen.
Dorpstraat 124, 3900 Overpelt - 011/ 666.444
info@servilex.be - www.servilex.be
Contactpersonen: Patrick Verachtert - Britt Cuypers
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Tijdens deze studieavond, dewelke wordt uitgesplitst in twee
delen, staat de invloed van het huwelijk op een onderneming
centraal.
Om u een beeld hiervan te kunnen geven, gaan we in eerste
instantie de huwelijksstelsels uiteenzetten en het verschil met
de samenwoning toelichten.
De verschillende vermogens worden aan de hand van
voorbeelden duidelijk gemaakt en het belang van een
huwelijkscontract komt aan bod.
Elke sessie gaat door van 19u30 tot 21u30. Vanaf 19.00u
ontvangen wĳ u graag met een drankje en een broodje. Na
afloop van elke sessie bestaat er een mogelĳkheid om
individuele vragen te stellen aan de sprekers en wordt u
tevens een receptie aangeboden.
Elke sessie wordt verzorgd door ons kantoor, alsmede één of
meerdere sprekers, dewelke beschikken over een bĳzondere
expertise omtrent de diverse onderwerpen.
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