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TID & STED
Den 30. november 2016 Hotel Opus, Horsens, kl. 09.00-16.00, eller
Den 1. December 2016 Scandic Hvidovre kl. 09.00-16.00
Begge dage fra kl. 9.00 -16.00. Frokost og networking fra 12.00 -13.00.
Der vil være morgenmad, frokost inkl. en vand og andre forfriskninger.

FORÆLDELSE
af gæld

TILMELDING
Tilmeld dig inden den 29. oktober 2016 via www.bizzkurser.dk eller kontakt os på
telefon 66 15 90 43.
PRISER OG RABATMULIGHEDER
Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os
inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter
fem deltagelser: guldkundestatus.
Pris
Med maillisterabat
Uden maillisterabat

med SØLVkunde-rabat

med GULDkunde-rabat

kr. 3.861,-

kr 3.668,-

kr. 3.475,-

kr. 4.290,-

kr. 4.075,-

kr. 3.861,-

Priserne er ekskl. moms.
Se status for din arbejdsplads på www.bizzkurser.dk under loyalitetsrabat v.h.a.
CVR-nummer, hvor du også kan se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig
vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.
OM BIZZKURSER.DK
Bizzkurser.dk leverer praksisnære kurser til erhvervslivet og er en integreret del af
Seminarer.dk, der siden 1998 har leveret højaktuelle kurser, konferencer og uddannelser.
Bizzkurser.dk benytter eksterne, anerkendte specialister, der med stor faglig ekspertise leverer indhold, som giver værdi i dit arbejdsliv.

Bizzkurser.dk
Viden, der giver værdi i dit arbejdsliv
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Emner er bl.a.:

- Undgå store tab i 2016/2017

1. Hvad er ”forældelse” i det hele taget?

Nye regler
re
for nogle år siden gør, at rigtig megen gæld forældes i 2016/2017, hvis
ikke d
du som kreditor gør noget – nu! Reglerne gælder kort fortalt for stort set al
gæld, så der er mange penge på spil.

2. Forældelsesfristen: Hvornår er den 3, 5, 10 og 30 år?

På dett
dette kursus får du en 360 graders gennemgang af reglerne om forældelse, således at
du bliv
bliver klædt godt på til at undgå massive tab hos jer.

4. Er der forskel på behandlingen af forbrugere og af virksomheder?

3. Hvad gør man, hvis skyldneren forsvinder?

5. Hvor mange års renter kan man tage?
6. Hvordan kan man afbryde forældelsesfristen?
7. Hvilken betydning har indbetalinger for forældelsen?
orælde8. Hvilken betydning har rykkere, retslige skridt, konkursbegæringer osv. for forældesesfristen?
nge år?
9. Hvad gør man med ”gammel gæld”, dvs. fordringer der har ligget i rigtigt mange
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Forældelse af gæld

