A. Lesgelden opleiding Vastgoeddeskundige 2020 (klassikaal)
Deze lesgelden zijn van toepassing wanneer u de klassikale opleiding wilt volgen tot Register-Makelaar, Register-Taxateur of RegisterMakelaar/Taxateur. Voor betaling in termijnen neemt u contact met ons op. De lesgelden omvatten ook steeds de repro en zijn volledig
BTW-vrij. Boekengeld en examengeld zijn niet inbegrepen (deze vergoedingen betaalt u aan derden). Voor Individueel Traject worden
afwijkende lesgelden gerekend. Inschrijven voor één of meer losse modules (zonder verdere afnameverplichting) is mogelijk. U betaalt dan
alleen de module(s) van uw keuze. Er geldt dan geen pakketkorting.

Opleiding Basistheorie
Vastgoeddeskundige
Lesgeld
Specialisatie Wonen
inclusief repro
(K-RMT)

Indeling

Locatie

Lesgelden Opleidingen*
Basistheorie
Vastgoeddeskundige

€ 4.015,--

Alle lessen

Leiden en Katwijk

Aanvullende Theorie
Specialisatie Wonen

€ 1.975,--

Alle lessen

Leiden

€ 640,-

6 lessen

Leiden

Bouwkunde-B
€ 640,(Bestek en Tekeningen)

6 lessen

Leiden

Fiscaliteiten en
Financiën

€ 840,-

10 lessen

Leiden

Privaatrecht

€ 840,-

10 lessen

Katwijk

Publiekrecht

€ 840,-

10 lessen

Katwijk

Vastgoedeconomie (VE) € 540,-

6 lessen

Leiden

Basistheorie Taxaties** € 420,-

3 lessen

Leiden

Lesgelden per module
Basistheorie Vastgoeddeskundige
Bouwkunde-A
(Theorie en
Materiaalkennis)

KMR Vastgoedopleidingen is onderdeel van de Leidse Repetitoren en verzorgt particulier beroepsonderwijs voor
de examens Vastgoeddeskundige Makelaar-Taxateur. KMR is een door SVMNIVO erkende opleider.

Opleiding Basistheorie
Vastgoeddeskundige
Lesgeld
Specialisatie Wonen
inclusief repro
(K-RMT)

Indeling

Locatie

Aanvullende theorie Specialisatie Wonen (K-RMT)
Praktijkleer Wonen

€ 835,-

8 lessen

Leiden

Vakbekwaam Wonen

€ 820,-

5 lessen

Leiden

Taxaties

€ 420,-

3 lessen

Leiden

* Bij deelname aan de complete opleiding Basistheorie of de complete opleiding Aanvullende Theorie ontvangt u op het lesgeld een
pakketkorting. Voorwaarden pakketkorting: U schrijft zich voor een complete opleiding in zodat wij deze ineens kunnen factureren.
** Keuze- onderdeel voor de Basistheorie Vastgoeddeskundige

Welke examens dient u af te leggen voor de Aanvullende Theorie?*
Specialisatie Wonen:

Praktijkleer

Vakbekwaamheid

Taxaties

Makelaar

X

X

Taxateur

X

X

X

Makelaar/Taxateur

X

X

X

* Gegevens volgens opgave door SVMNIVO. Wijzigingen voorbehouden.

KMR Vastgoedopleidingen is onderdeel van de Leidse Repetitoren en verzorgt particulier beroepsonderwijs voor
de examens Vastgoeddeskundige Makelaar-Taxateur. KMR is een door SVMNIVO erkende opleider.

B. Lesgelden opleiding Vastgoeddeskundige 2020 (Individueel Traject)
Deze lesgelden zijn op u van toepassing wanneer u gebruikmaakt van de onderwijsvorm van een Individueel Traject. U heeft dus privé-les
van onze docenten op tevoren overeengekomen lesmomenten. Er is dan meestal eens per week een dagdeel (2,5 uur) les. Dit kan zowel
overdag als in de avond zijn en dit garandeert korte wachttijden.

Cursussen
Basistheorie;
Aanvullend Wonen

Lesgeld inclusief
lesmateriaal

Indeling

Lesgeld per module

€ 400,-

5 lesuren (2 * 2,5 uur)

€ 800,-

10 lesuren (4 * 2,5 uur)

Locatie

Leiden en Katwijk

C. Lesgelden Examentraining voor A-RMT en K-RMT
Deze lesgelden zijn op u van toepassing wanneer u een Examentraining (en dus geen Cursus) voor een module volgt. Deze kunt u volgen
wanneer u tenminste eenmaal eerder bent opgegaan voor het examen, nog in het bezit van lesmateriaal bent en een redelijke bekendheid
met de studiestof heeft.

Modules Basistheorie;
Aanvullend Wonen

Lesgeld Examentraining
A-RMT of K-RMT

Indeling

Locatie

€ 240,-

3 lessen (3* 2 uur)

Leiden of Katwijk

€ 400,-

5 lesuren (2 * 2,5 uur)

Leiden of Katwijk

€ 800,-

10 lesuren (4 * 2,5 uur) Leiden of Katwijk

Klassikaal verband
Lesgeld per module

Individueel Traject (privé-les)
Lesgeld per module

KMR Vastgoedopleidingen is onderdeel van de Leidse Repetitoren en verzorgt particulier beroepsonderwijs voor
de examens Vastgoeddeskundige Makelaar-Taxateur. KMR is een door SVMNIVO erkende opleider.

