Speciaal aanbod voor NOVEX-leden
FBN Juristen is een kenniscentrum voor het notariaat dat zich specifiek richt op notarieel dienstverleners. FBN organiseert
cursussen op het gebied van familie- en erfrecht en is uitgever van de notariële kennisbank Via Juridica
(www.viajuridica.nl/). We bieden ook onderwijsmogelijkheden in digitale vorm aan, zoals e-learning: digitale vakliteratuur waarmee
u PE-punten kunt behalen via het maken van een meerkeuze opdracht, en webinars.
Daarnaast fungeren onze adviseurs als vraagbaak voor (kandidaat-)notarissen, zowel voor civiele vraagstukken alsook voor
de erf- en schenkbelasting.
In samenwerking met NOVEX heeft FBN Juristen een speciaal aanbod ontwikkeld om te voorzien in de kennisbehoefte van
NOVEX-leden. Zo kunnen NOVEX-leden profiteren van een aantrekkelijke korting op e-learning, toegang tot de kennisbank
Via Juridica en diverse cursussen op het gebied van erfrecht en boedelafwikkeling!
Bekijk hieronder het gehele aanbod voor NOVEX-leden en bestel op de achterzijde van deze flyer:
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Cursussen: 10% korting voor N0VEX-leden

Ontvang 10% korting op onderstaande voor NOVEX-leden geselecteerde curssussen. De cursussen zijn NOVEX-geaccrediteerd.
Webinar: Praktische tips & tricks nalatenschapsafwikkeling

Direct bestelbaar

Online

€ 350

€ 315

3 PE

Estate planning voor de ondernemer/dga: voorsorteren
op bedrijfsopvolging via huwelijkse voorwaarden en een
passend testament

23 november 2021

Utrecht

€ 350

€ 315

3 PE

Succesvol procederen in erfrechtzaken bij de kantonrechter

29 maart 2022

Utrecht

€ 450

€ 405

4 PE

Het kwetsbare kind en minderjarige kinderen in het erfrecht

7 juni 2022

Utrecht

€ 550

€ 495

5 PE

Inschrijven kan via www.fbn.nl/cursussen
Let op: de korting van 10% kan uitsluitend correct worden verwerkt als direct bij inschrijving in het opmerkingenveld de
volgende code wordt ingevoegd: NOVEX2021!
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Met Recht Geregeld: Pakket informatieflyers voor uw klanten!

Lastige juridische thema’s uitgelegd in eenvoudige taal

Hoe bereid u uw klant voor op een bespreking, of wat geeft u na afloop mee? Handig zou zijn om nog wat extra informatie aan uw
klant te kunnen meegeven over belangrijke aspecten op het gebied van boedelafwikkeling.
Wij hebben voor u 6 digitale flyers ontwikkeld waarin de belangrijkste vragen op gebied van boedelafwikkeling nog eens helder
uiteengezet worden. Voeg eenvoudig uw logo, e-mailadres en telefoonnummer toe en print deze uit voor uw klanten of stuur de
informatie digitaal na.

De volgende uitgewerkte onderwerpen zitten in dit NOVEX-pakket:
1. Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen, wat zijn de de gevolgen?
2. De executeur / ‘testamentuitvoerder’; wat zijn de bevoegdheden en waarom zou u een executeur in uw testament
benoemen?
3. Wat zou in het testament van elke ondernemer moeten staan?
4. De verklaring van erfrecht/executele; wat houdt zo’n verklaring in?
5. Hoe wordt een erfenis verdeeld?
6. De digitale nalatenschap; heeft u dit goed geregeld?
Hiernaast vindt u een voorbeeld van een van de flyers. Ontvang nu dit flyer-pakket voor € 295 excl. btw
en print het voor uw klanten!

www.fbn.nl/met-recht-geregeld

info@fbn.nl

www.fbn.nl

088 22 22 123
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E-learning abonnement Familierecht Novex (€ 350 | 4 PE)
Incl. 4x per jaar gratis uitgave van het Vakblad PE Notariaat

Als executeur wilt u goed op de hoogte zijn van het nieuws en de ontwikkelingen binnen uw vakgebied. Daarvoor volgt u
cursussen, maar een andere manier om aan uw kennis te werken kan ook zijn het lezen van vakliteratuur. Bij een NOVEXabonnement ontvangt u maandelijks een artikel op het gebied van familierecht in uw mailbox. U bestudeert een artikel en
beantwoord een meerkeuzevraag aan het slot. Op deze wijze kunt u studiepunten verzamelen (per 4 opdrachten 1 studiepunt).

Aanbod voor NOVEX-leden

Normaal gesproken ontvangen onze abonnees artikelen op alle notariële rechtsgebieden, maar voor
NOVEX-leden wordt een selectie gemaakt, zodat u alleen de artikelen op het gebied van familie- en erfrecht
ontvangt. Dit houdt in dat u ongeveer 1 artikel per maand ontvangt (16 per jaar), en tot maximaal 4 PE
punten per jaar kunt verzamelen. Bij uw jaarabonnement ontvangt u bovendien 4x per jaar gratis het Vakblad
PE Notariaat in uw brievenbus!

PE Notariaat
VA K B L A D V O O R N O TA R I E E L N E D E R L A N D

Uitproberen?
Maak de opdrachten
uit dit Vakblad en
ontvang gratis
1 PE-punt!

PE Notariaat

Meld u
hier aan

Met in dit nummer onder meer:

De erfovereenkomst in Nederland;
wat is verboden en wat is mogelijk?
mr. J.M.M. (Judith) Kluitman

De digitale oprichting van een BV:
wanneer is het eindelijk zover?
mr. J. (Jeroen) van der Weele

PE Notariaat

Wel of geen vergoeding bij einde erfpachtrecht?
En zo ja, hoe en over welke zaken?
mr. J.D.M. (José) de Rooij

NR

www.fbn-elearning.nl
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NOVEX-abonnement op kennisbank Familierecht
Probeer tot 31 december uit voor € 145!

FBN is uitgever van de kennisbank Via Juridica, de enige kennisbank waarin de content specifiek is toegespitst op het notariaat.
Al ruim 40% van alle notariskantoren maken gebruik van deze kennisbank. De eenvoudige zoekfunctie (a la google), met handige
filtermogelijkheden, helpt u om snel te vinden wat u zoekt. Bovendien ontvangt u ieder 2 weken de nieuwsbrief die hoort bij de
databank, waarmee u automatisch op de hoogte wordt gehouden van belangrijke ontwikkelingen op uw vakgebied.

Aanbod NOVEX-leden

Voor notariskantoren geldt dat álle informatie uit de kennisbank Via Juridica relevant is, maar u wilt uiteraard alleen informatie
vinden op het gebied van familie- en erfrecht. Speciaal voor NOVEX-leden is daarom een gefilterde toegang gerealiseerd op
persoonlijke basis, tot uitsluitend de informatie op uw specialisatiegebied (zowel fiscaal als civiel).
Zo vindt u alleen informatie die op uw expertise betrekking heeft!
NOVEX-abonnement Familierecht

Jaarabonnement

Toegang t/m december 2021

2022

€ 145 excl. btw*

€ 780 excl. btw

www.viajuridica.nl

* Alleen beschikbaar voor NOVEX-leden, persoonsgebonden abonnement

Bestelformulier

Scan in en mail naar info@fbn.nl
Naam:
Kantoor:
E-mail adres:
1. Cursus, namelijk..........................................................................................................
2. Pakket informatieflyers Met Recht Geregeld (€ 295 excl. btw)
3. E-learning voor NOVEX-leden (€ 350 excl. btw)
4. Toegang tot kennisbank Via Juridica (€ 145 excl. btw t/m 31-12-2021)

Of scan deze QR-code en bestel online!
www.fbn.nl/novex-leden

info@fbn.nl

www.fbn.nl

088 22 22 123

