
Datum en locatie 
 

De thema-/studiedag “Invorderen van (belasting)schulden in crisistijd” wordt gehouden op woensdag 10 

oktober 2012 in congres- en vergadercentrum “De Schakel”, Oranjelaan 10 te Nijkerk (Gld) 

Deze centraal in Nederland gelegen locatie ligt op ongeveer 5 minuten loopafstand van het station. Met 

eigen vervoer is de Schakel bereikbaar door aan de A28 (Hoevelaken – Zwolle) de afslag Nijkerk 

(afslagnummer 9 !) te nemen, bij de eerstvolgende rotonde rechts af te gaan, vervolgens bij de tweede 

rotonde links af te gaan.  

Nabij de Schakel is gedeeltelijk gratis parkeergelegenheid. 

 

Inschrijving 
 

De kosten per persoon bedragen € 295,-- Donateurs van de DCN betalen € 275,-- In dit bedrag zijn 

inbegrepen koffie, thee, frisdrank, een uitgebreid lunchbuffet en een bij deze themadag behorende 

syllabus. De syllabus wordt bij aanvang van de dag uitgereikt en is niet los verkrijgbaar. 

De inschrijving dient te geschieden door het bijgevoegde formulier ingevuld en ondertekend te zenden 

naar het adres zoals aangegeven onderaan het inschrijfformulier. 

Het aantal deelnemers is gelimiteerd. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u om snel in te 

schrijven. Acceptatie op volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren. 

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een factuur, ruim voor de themadag een toegangsbiljet. 

Annulering na ontvangst van uw inschrijving is niet mogelijk, plaatsvervanging uiteraard wel. 

Per deelnemer één inschrijfformulier, maak desgewenst een extra kopie van dit formulier. 

 

Deze themadag wordt éénmalig georganiseerd. Ook bij een groot succes zal hierop geen vervolg komen ! 

De dag is dan ook een absolute aanrader voor een ieder die werkzaam is in het invorderingstraject of de 

schuldhulpverlening. 

Uit verkregen informatie is gebleken dat de DCN-themadagen zich onderscheiden en vernieuwend zijn in 

de wijze waarop de kennis wordt overgedragen. 

Bezoekers keren naar afloop huiswaarts met veel direct bruikbare informatie over de onderwerpen van 

die dag. 

 

Evenals bij de voorgaande DCN thema- en studiedagen, verwacht het bestuur van de DCN ook met deze 

dag een bijdrage te leveren aan kennisverbreding van de onderwerpen tijdens deze studie-/themadag. 

 

Tevens kunnen er waardevolle contacten worden gelegd tussen de organisatie en de bezoekers en de 

bezoekers onderling. 

Collegiale ondersteuning door vakgenoten uit het land bij vraagstukken over uit te voeren 

werkzaamheden kunnen zo een extra winstpunt opleveren door het bijwonen van deze thema-/studiedag ! 

 

De op hun gebied zeer deskundige inleiders zullen u bruikbare informatie geven en verder kunt u de 

syllabus thuis of op uw werkplek als naslagwerk gebruiken.  

 

 

    ►             Voor alle nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. H. Karelsen 

     ►             bereikbaar via het telefoonnummer  06 - 52 53 55 94 (bgg 033-2459655) 
 

 

DCN-thema- en studiedagen: 

                   vernieuwend 
                                      in 
                                         kennisoverdracht ! 
 
5  opleidingspunten KBvG toegekend ! 

2  FOLO-PE-punten toegekend ! 


