
 

 

 

 

 
 

Inschrijfformulier Holland Quaestor opleiding Trust Officer 
najaar 2018 – voorjaar 2019 

 
De opleiding bestaat uit twintig modules van vier uur, verspreid over één jaar en wordt afgesloten 
met een examen. 

 
 

Persoonlijke gegevens 

Achternaam en 
voorletters 

 dhr.  mw. 
 

Voornaam 
 

Titels 
 

Naam trustkantoor 
 

Straat en huisnummer 
 

Postcode en plaats 
  

Telefoonnummer 
 

E-mailadres 
 

Hoogst genoten 
opleiding 

□ HBO 

□ WO * aankruisen welke van toepassing is 

Richting 
 

Aantal jaren 
werkervaring in de trust 

 



 
 
 
 
 
 
 

Wat is de aanleiding om aan dit programma deel te nemen? 

 
 

Welke vaardigheden wilt u verder ontwikkelen door deelname aan dit programma? 

 
 

Op welke vragen wilt u gedurende dit programma een antwoord krijgen? 

 
Heeft u speciale dieetwensen? 

 



 
 
 
 

 
Algemene voorwaarden 

 

Inschrijving 
Uw inschrijfgegevens worden bij Holland Quaestor bewaard en niet vrijelijk aan derden verstrekt.  
Wel zullen uw gegevens worden gedeeld met Law@work omdat zij namens Holland Quaestor  
ten behoeve van het onderwijs van uw gegevens gebruik maken voor deelnemerslijsten, 
groepsindelingen e.d. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden voor het toezenden van 
informatie. Wanneer u dit niet op prijs stelt kunt u dat aangeven. Wij zullen op uw verzoek uw 
gegevens deactiveren.  

 
Inschrijving door een deelnemer vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijfformulier te mailen 
naar info@hollandquaestor.nl. U ontvangt vervolgens een bevestiging van inschrijving. Deelname is 
op volgorde van binnenkomst. Mocht er 2 weken voor de start van de opleiding nog plaats zijn, dan 
komen deelnemers van de wachtlijst in aanmerking. 
Aantal deelnemers minimaal twintig en maximaal 30 personen. 

 
Dagdeel en locatie 
De opleiding start op 6 september 2018 en wordt afgerond op 22 juni 2019 met een mondeling 
en schriftelijk examen. Alle bijeenkomsten zijn op de donderdag van 16.30 – 21.00 uur (inclusief 
pauze met lichte maaltijd). Locatie: BCN Arena Amsterdam 

 

6 september 2018 Contractenrecht Mr. C.R. Christiaans  Contractenrecht I 
20 september 2018 Contractenrecht Mr. C.R. Christiaans Contractenrecht II 

4 oktober 2018 Soft skills Mr. drs. M.G.J. ter Huurne  Soft skills 

11 oktober 2018 Soft skills Mr. drs. M.G.J. ter Huurne Soft skills 

1 november 2018 Accounting* E.H. Horlings RA Inleiding tot balans lezen 

8 november 2018 Accounting* E.H. Horlings RA Balans lezen 

29 november 2018 Accounting* E.H. Horlings RA Bestuurdersaansprakelijkheid 

13 december 2018 Toezicht en Ethiek A. Sonneville RA Supervison on trust offices 

10 januari 2019 Toezicht en Ethiek A. Sonneville RA Ethics and trust offices 

17 januari 2019 Toezicht en Ethiek A. Sonneville RA Supervison on trust offices 

 
7 februari 2019 

 

Fiscaal 
 
Mr. P. Kraan 

Internationaal belastingrecht, 
vennootschapsbelasting/dividendbelasting 
en formeel belastingrecht 

14 februari 2019 Fiscaal Mr. P. Kraan Nederlands belastingsysteem  

7 maart 2019 Fiscaal Mr. P. Kraan  Formeel belastingrecht, o.a. informatie-      
 uitwisseling  

21 maart 2019 Fiscaal Mr. dr. R.A. Wolf  BTW 

4 april 2019 Ondernemingsrecht Mr. M. Lok  Aansprakelijkheid board in class 

18 april 2019 Ondernemingsrecht Mr. M. Lok  Ondernemingsrecht 

2 mei 2019 Ondernemingsrecht Prof. dr. M. Olaerts Ondernemingsrecht 

16 mei 2019 Ondernemingsrecht Prof. dr. M. Olaerts Distribution of powers, Decision-making and 
representation 

6 juni 2019 Trust en Ethiek  Mr. dr. J.A. van der Weide Trust en Ethiek 

13 juni 2019 Casus Mr. I. van Munster Casus 

22 juni 2019 Examen   

mailto:info@hollandquaestor.nl


 
 
 
 
 
 

Kosten 
Voor de Holland Quaestor leden zijn de totale kosten voor de opleiding inclusief examen en 
arrangement € 6.000,00 (bij 20 deelnemers of meer) en € 7.500,00 (bij minder dan 20 deelnemers). 
Voor niet Holland Quaestor leden zijn de kosten resp. € 7.250,00 en € 8.500,00. Bovengenoemde 
bedragen zijn exclusief btw. 

 
Annulering 
Annulering van een inschrijving kan alleen per e-mail plaatsvinden. Indien uw annulering tot 10 
werkdagen voor aanvang van de sessie plaatsvindt, is dit kosteloos. 
Indien u de opleiding, na aanvang, tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van 
het door u betaalde of nog verschuldigde bedrag. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de 
opleiding is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging het directe gevolg is van een 
ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Holland Quaestor een bewijs daarvan kan verlangen in 
de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de 
behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: de identiteit en 
hoedanigheid van degene die het attest aflevert, de identiteit van degene die de opleiding volgt, de 
oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de opleiding te vervolgen en de vermoedelijke 
duur van deze ongeschiktheid. 

 
Annulering door Holland Quaestor 
Bij een te gering aantal deelnemers (minder dan 15) houdt Holland Quaestor zich het recht voor de 
sessie te annuleren. Deelnemers worden daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. 

 
Factuur 
Het opleidingsbedrag wordt in twee termijnen gefactureerd. De eerste factuur ontvangt u twee 
weken voor aanvang van de opleiding. De tweede factuur u ontvangt u in februari 2019. 
Beide facturen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. 

 
 

 
Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik mij akkoord met de algemene voorwaarden 

 

Naam directeur 
 

Plaats 
 

Datum 
 

Handtekening 
directeur 

 

 


