
 
 
 
   

Avec le soutien de la Commission Communautaire Commune (COCOM) et de la 

Commission Communautaire Française (COCOF). 

Met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 
Terug te sturen per fax 02/217.88.07, per post op het adres: Steunpunt Schuldbemiddeling vzw, 
Jubelfeestlaan 153-155 1080 Brussel of per mail (scan) op info@steunpuntschuldbemiddeling.be.  
 

NAAM VAN DE DEELNEMER : …………………………………………………………………………………….. 

INSTELLING: …………………………………………………………...………………………………………………… 

FUNCTIE:……………………………………………………………………………..……………................................... 

ADRES VAN DE 

INSTELLING:…………………………...………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FACTURATIE ADRES (indien verschillend):………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TEL:............................................................................................................................................................................. 

EMAIL:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ik verklaar dat ik tot hieronder vermelde groep behoor: 

 Groep 1: werker van een erkende dienst schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

 Groep 2: werker in de non-profit sector of gelijkwaardig (de diensten schuldbemiddeling van het 

Waalse en Vlaamse Gewest, OCMW’s, Vzw’s, openbare diensten, openbare bedrijven,...) of 
werkzoekende. 

 Groep 3: werker van privébedrijf, advocaat, deurwaarder, notaris, enzovoort. 
 

Ik schrijf mij in voor de opleidingen (omcirkel de prijs van de gewenste opleidingen): 
 

Opleidingen 
groep1 
(in €) 

groep2 
(in €) 

groep3 
(in €) 

1.Formation de base à la médiation de dettes (10j) 700  900 1300 
2.Les dettes d’énergie (1jour ½) 105 135 195 
3. La « boîte à outils de mon budget » (1/2j) 35 45 65 
4.Dossiers de guidance, de gestion budgétaire et de médiation…. Objectifs, 
contraintes, limites ! (1/2j) 

35 45 65 

5.Comment aider les indépendants en difficultés ? La comptabilité (1j) 70 90 130 
6.Echanges de bonnes pratiques autour de dossiers d’indépendants (1j) 70 90 130 
7.Les dettes du couple (2j) 140 180 260 
8.Comment accompagner au mieux une personne en RCD en tant que 
médiateur amiable (1j) 

70 90 130 

9.Les procédures d’expulsion dans le logement privé et public (1/2j) 35 45 65 
10.Comment animer un groupe et gérer les situations difficiles ? (2j) 140 180 260 
11.Comment faciliter l’apprentissage et faire changer des habitudes grâce au 
groupe (2j) 

140 180 260 

12.La saisie exécution immobilière (1j) 70 90 130 
13.Tout comprendre au décompte du « SECAL» (1/2 j) 35 45 65 



 
 
 
   

Avec le soutien de la Commission Communautaire Commune (COCOM) et de la 

Commission Communautaire Française (COCOF). 

Met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). 

 

Opleidingen 
groep1 
(in €) 

groep2 
(in €) 

groep3 
(in €) 

14.Tout comprendre au décompte des « Amendes pénales » (1/2j) 35 45 65 
15.Comment trouver les failles d’un contrat de crédit … ? (2j1/2) 175 225 325 
16.Les prescriptions (1j) 70 90 130 
17.Les dettes liées aux infractions de roulage  (1/2 j) 35 45 65 
18.Comment préparer votre usager à une audience en justice  (1j) 70 90 130 
19.Comment accompagner au mieux une personne souffrant de dépression 
(1j) 

70 90 130 

20.Wat dient u te weten over consumentenkrediet om beter te kunnen 
onderhandelen met kredietgevers ? (1 d) 

70 90 130 

 
Ik verbind mij ertoe het bedrag van ………….. € op de bankrekening van de vzw Steunpunt 
Schuldbemiddeling te storten onmiddelijk na ontvangst van de faktuur en verklaar de 
hierboven vermelde algemene voorwaarden te aanvaarden. 
 
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 

Onze vereniging respecteert de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De 
gegevens die met behulp van dit inschrijvingsformulier worden verzameld, zijn noodzakelijk voor de 
uitvoering van de dienst die u aanvraagt (meer bepaald om uw inschrijving te kunnen bevestigen, u 
een factuur te kunnen sturen of u een opleidingsattest te kunnen bezorgen). De gegevens worden 
alleen in functie van deze dienstverlening gebruikt en worden maar zolang bewaard als nodig is voor 
de correcte uitvoering van deze dienst. 
Daarnaast zullen we, tenzij u zich daartegen verzet, uw e-mailadres eveneens gebruiken om u te 
informeren over de activiteiten van het Steunpunt (opleidingen, informatiesessies over de collectieve 
schuldenregeling, conferenties, colloquia, enz.) en over actuele ontwikkelingen op het gebied van 
schuldbemiddeling. Het spreekt vanzelf dat u te allen tijde de mogelijkheid heeft om zich uit te 
schrijven van deze nieuwsbrief. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden verstrekt 
aan derden. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de pagina "Bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer" op onze website. U kunt bovendien te allen tijde vragen om uw gegevens te 
raadplegen, te wijzigen of te wissen. Als u hierover vragen heeft, gelieve contact op te nemen met: 
info@steunpuntschuldbemiddeling.be. 
 

Neen, ik wens niet per mail op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten van het Steunpunt 

Schuldbemiddeling (opleidingen, informatiesessies over de collectieve schuldenregeling, conferenties, 
enz.) of van informatie op het gebied van schuldbemiddeling. 
 

Datum:          Handtekening : 
 
 
 
 

mailto:info@steunpuntschuldbemiddeling.be

