Titel
Basis financieel management
Inhoud
De cursus ‘basis financieel management’ neemt deelnemers stap voor stap mee in het financieel
proces van een bedrijf. De deelnemer leert om een financieel model te maken met diverse
variabelen en leert wat de samenhang is tussen balans, exploitatie en liquiditeit. Aan de hand van
een (eenvoudig) model werken de deelnemers zelf in Excel een uitgebreid model uit wat toepasbaar
is op hun eigen situatie.
Niveau
Het niveau van de cursus is vergelijkbaar met het aanvangsniveau voor studenten aan een HBO
opleiding gericht op ondernemerschap.
Lengte
De cursus bestaat uit 6 dagdelen van elk 3,5 uur (inclusief pauze)
Doelstelling
Aan het eind van de cursus kan een deelnemer zelfstandig een financieel model opzetten en
inrichten van begin- tot eindbalans wat dient als uitgangspunt voor het ondernemersplan.
Doelgroep
De doelgroep van de cursus zijn mensen die beginnen (of dit overwegen) aan het opzetten van een
eigen onderneming.
Aanvangsniveau
Voor de training ‘Basiskennis financieel management’ is HAVO 4 of een cursus MBO niveau 4 (tot aan
het laatste jaar) of een afgeronde economische cursus MBO niveau 3. Primaire kennis van Excel is
een vereiste. Indien deze kennis ontbreekt kan de training ‘Basiskennis Excel’ worden gevolgd.
Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt 60,0 uur
Materialen
Deelnemers dienen over een eigen laptop te beschikken met erop geïnstalleerd een Office pakket,
verder moeten deelnemers pen, papier en rekenmachine meenemen. Verder materialen worden
tijdens de cursus uitgedeeld.
Locatie
De cursus wordt gegeven bij Seats 2 Meet gevestigd aan de: Torenallee 24, 5617 BD Eindhoven
(www.seats2meet.com). Er zijn voldoende (betaalde) parkeerplekken in de omgeving. Seats 2 Meet
is per openbaar vervoer ook goed te bereiken.
Maximum aantal deelnemers
Voor deze cursus kunnen zich maximaal: 10 deelnemers inschrijven.
Kosten
De kosten van de cursus bedragen: € 275,00 per persoon. Voor bedrijven is dit bedrag exclusief 21%
BTW voor particulieren is dit bedrag vrijgesteld van BTW.

Inschrijfformulier
Ik schrijf mij in voor de cursus: Basis Financieel Management op:______________________
Persoonsgegevens
Achternaam________________________________________________________________

Voornaam en voorletters en roepnaam (indien afwijkend)____________________________

Adres + postcode____________________________________________________________

Geboortedatum_____________________________________________________________

E-mailadres_________________________________@_____________________________
Na ontvangst van het door u getekende inschrijfformulier ontvangt u het door Metia
getekende exemplaar binnen 5 werkdagen voor uw administratie retour.
Betalingsvoorwaarden en wijze van betaling
Wij verzoeken u om het cursusbedrag in één bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van uw
bevestiging tot deelname onder vermelding van uw postcode (cijfers + letters) en
huisnummer over te maken op IBAN nummer: NL84 ABNA 051 790 3679 ten name van
Metia BV.
Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.
Voor akkoord

Voor akkoord:
namens Metia BV

R.C. van der Laan
directeur

Door het ondertekenen van dit formulier erken ik dat ik de Algemene Voorwaarden van Metia
BV heb gelezen, begrijp en hiermee akkoord ga. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden
op de website: www.metia.nu. In het bijzonder zaken die betrekking hebben op:
- annuleren, bedenktijd en restitueren van gelden (Algemene Voorwaarden artikel 2);
- zaken rondom copyright en eigendomsrecht (Algemene Voorwaarden artikel 4);
- condities waaronder cursussen niet doorgaan (Algemene Voorwaarden artikel 5);
zijn in de Algemene Voorwaarden geregeld.

