Cursusrooster BKB® / BKC® / FAM
Basiskennis Boekhouden (BKB®) en Basiskennis Calculatie (BKC®) (kosten van examens en boeken onder voorbehoud)
BKB® met computerboekhouden
BKB® met computerboekhouden
BKB® zonder computerboekhouden
BKB® zonder computerboekhouden
BKC®
BKC®
Combinatie BKC® en BKC®

WO
VR
WO
VR
WO
VR

Startdatum
7-10-2020
6-11-2020
7-10-2020
6-11-2020
7-10-2020
6-11-2020

Plaats
Zaandam
Heemskerk
Zaandam
Heemskerk
Zaandam
Heemskerk

Lestijd
18.45-20.30
8.45-10.30
18.45-20.30
8.45-10.30
20.45-22.00
10.45-12.00

Aantal lessen
14
14
12
12
12
12

Cursusgeld
€ 400 (of 3 maanden x € 134)
€ 400 (of 3 maanden x € 134)
€ 380 (of 3 maanden x € 127)
€ 380 (of 3 maanden x € 127)
€ 295 (of 3 maanden x € 99)
€ 295 (of 3 maanden x € 99)

Boeken
€ 115
€ 115
€ 80
€ 80
€ 50
€ 50

Examen
€ 179
€ 179
€ 179
€ 179
€ 179
€ 179

Datum examen
na 30-01-2021*
na 12-02-2021*
na 30-01-2021*
na 12-02-2021*
na 30-01-2021*
na 12-02-2021*

Boeken
€ 165
€ 165

Examen
€ 358
€ 358

Datum examen
na 30-01-2021*
na 12-02-2021*

Bij een combinatie van BKB® en BKC® op dezelfde startdatum is het cursusgeld voor BKC® € 250
* u kunt examen doen op een door u gekozen dag en tijd; het examen kan elke week worden afgelegd.

Financieel administratief medewerker (FAM) (kosten van examens en boeken onder voorbehoud)
Startdatum
Plaats
Lestijd
Aantal lessen
Boekhouden & Calculatie
WO 7-10-2020
18.45-22.00
14
Zaandam
Boekhouden & Calculatie
VR
6-11-2020
8.45-12.00
14
Heemskerk
* u kunt examen doen op een door u gekozen dag en tijd; het examen kan elke week worden afgelegd.

Cursusgeld
€ 650 (of 3 maanden x € 217)
€ 650 (of 3 maanden x € 217)

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op:
edvanhoolwerff@online.nl
0251 - 881275 of 06 - 30534288
Aanschaf boeken. De boeken schaft u zelf aan. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bestelinstructie.
Aanmelden examen. Aan het einde van de cursus meldt u zich zelf aan voor het examen en betaalt u het examengeld aan de Associatie voor Examinering.
Belastingaftrek scholingskosten.
Als u een opleiding volgt die niet door de werkgever wordt vergoed, kunt u in 2020 nog in aanmerking komen voor een belastingaftrek. De drempel is € 250.
Dus als u meer dan € 250 aan uw opleiding betaalt, dan kunt u dit bij de aangifte voor de inkomstenbelasting aftrekken.
Aftrekbaar zijn cursusgeld, kosten van boeken en examenkosten. Meer informatie: www.belastingdienst.nl of bel de belastingtelefoon: 0800 - 0543
Als uw werkgever de opleidingskosten betaalt, dan mag uw werkgever de volledige kosten als bedrijfskosten aftrekken.
Ook als u de cursus volgt voor uw eigen bedrijf mag u de volledige cursuskosten als bedrijfskosten aftrekken.
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