
 
 

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

 

A. Lesgelden klassikale opleiding Vastgoeddeskundige 2021 
Deze lesgelden zijn van toepassing  op de klassikale opleiding voor de Basistheorie Vastgoeddeskundige. De lesgelden zijn inclusief de 
cursusmappen. Er is geen BTW van toepassing. Boekengeld en examengeld zijn niet inbegrepen, dit betreft immers vergoedingen aan 
derden. Er bestaat door het jaar heen steeds de mogelijkheid om in de opleiding in te stromen. Zijn er reeds certificaten in bezit, dan 
kennen wij ook de mogelijkheid om modulair deel te nemen. De inschrijving geldt dan alleen voor de nog ontbrekende modules zonder 
afnameverplichting voor de complete opleiding.  
 
 

Basistheorie 
Vastgoeddeskundige 
Specialisatie Wonen 
(K-RMT) 

Investering Indeling Leslocatie 

Lesgelden complete Opleiding 
 

Basistheorie 
Vastgoeddeskundige  

€ 3.615,-- Alle lessen Leiden  

Specialisatie Wonen  € 1.975,-- Alle lessen Leiden 

Lesgelden modulaire opleiding 

Bouwkunde-A  
(Theorie en 
Materiaalkennis) 

€ 640,- 6 lessen Leiden 

Bouwkunde-B  
(Bestek en Tekeningen) 

€ 640,- 6 lessen Leiden 

Fiscaliteiten en Financiën € 840,- 10 lessen Leiden 

Privaatrecht € 640,- 6 lessen Leiden 

Publiekrecht € 640,- 6 lessen Leiden 

Vastgoedeconomie (VE) € 540,- 6 lessen Leiden 

Specialisatie Wonen (K-RMT) 

Praktijkleer Wonen € 835,- 8 lessen Leiden 

Vakbekwaam Wonen € 820,- 5 lessen Leiden 

Taxaties € 420,- 3 lessen Leiden 

 



 
 

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

 

Welke examens zijn nodig voor de Specialisatie Wonen? (K-RMT)* 

Specialisatie Wonen: Praktijkleer Wonen Vakbekwaam Wonen Taxaties 

Register Makelaar (RM) X X  

Register Taxateur (RT) X X X 

Register Makelaar/Taxateur (RMT) X X X 

* Gegevens volgens opgave door SVMNIVO. Wijzigingen voorbehouden. 

B. Lesgelden Individueel Traject opleiding Vastgoeddeskundige 2021 
Deze lesgelden zijn van toepassing bij het volgen van  een Individueel Traject. Het gaat hierbij om privé-les op tevoren overeengekomen 
lesmomenten. Doorgaans is dat eens per week een dagdeel (2,5 uur). Dit kan zowel op doordeweekse dagen en de zaterdag overdag als op 
werkdagen in de avond plaatsvinden en garandeert  korte wachttijden.  

Modules Basistheorie Investering Indeling Leslocatie 

per module: 
 
 

€ 480,- 
6 lesuren (2 * 3 uur  
of 3 * 2 uur) 

Leiden € 800,- 10 lesuren (4 * 2,5 uur) 

€ 400,- 
per verlenging met 5 
lesuren (2 * 2,5 uur) 

C. Examentraining A-RMT of K-RMT 
Deze lesgelden zijn van toepassing bij het volgen van  een Examentraining (en dus geen Cursus).  Examentrainingen zijn de juiste keuze 
voor ieder die al een keer is opgegaan voor het examen maar het certificaat nog niet in bezit heeft.    
 

Modules Basistheorie Investering Indeling Leslocatie 

Onderwijsvorm Klassikaal verband (tenminste 3 deelnemers per lesgroep) 

per module:  € 240,-  3 lessen (3* 2,5 uur) Leiden 

Onderwijsvorm Individueel Traject (privé-les) 

per module: 

€ 480,- 6 lesuren (2 * 3 uur  
of 3 * 2 uur) 

Leiden € 800,- 10 lesuren (4 * 2,5 uur) 

€ 400,- 
per verlenging met 5 
lesuren (2 * 2,5 uur) 

Versiedatum: 18 januari 2021. 


