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Proefexamens aangeboden door:  

  

           EBFS  NIBE-SVV 
 

           NIVO   PE - Opleidingen 
 

   WFT-BASIS WIN GRATIS?  de VDAB Vlootschouw Prijs 

De hoofdprijs bestaat uit een Tablet 32 GB  van een gerenommeerd merk.   
 

SAMENVATTING VOG EN BETROUWBAARHEIDSEISEN WFT 
De VDAB heeft een samenvatting gemaakt van de belangrijkste 
betrouwbaarheidseisen uit de WFT  lees verder of op de VDAB site. 
 

Zoek naar proefexamens op: www.examen-wft.nl  

    www.examens-wft.nl  

    www.vdab-wftexamen.nl  

       www.vdab-wftexamens.nl 

      www.vdab-proefexamen.nl 

       www.vdab-proefexamens.nl  
 
Pensioen opbouwberekening versus het laatste “Pensioenakkoord” ga naar:  Pensioenakkoord 
       

Uitspraak Hoge Raad wanneer zijn op Algemene Voorwaarden van toepassing:  Uitspraak HR 
 

VDAB-Pers(berichten)dienst voor het plaatsen van berichten m.b.t. Financiëledienstverlening, 
vastgoed, banken, verzekeringen, MBO - HBO Ga naar actuele  Persberichten  of Pers  NIEUWS . 
 

Mini-Update. 
Een handig boekwerkje voor het cijfermatig onderbouwen van berekeningen 
over Pensioen- en Financial Planning Levensverzekeringen Hypotheken en de 
fiscale gerelateerde aspecten van deze producten. 
  

Deze jaarlijkse uitgave van ZwitserLeven mag u niet missen bij uw studie- en 
werkzaamheden binnen bedrijfstak Pensioen, Bank- en Verzekeringen. 
  

Ga nu naar: Mini - Update 2011 van ZwitserLeven  
 

Visie m.b.t. toekomstige ontwikkelingen op onroerend goed, vastgoed en hypotheek: H-woord   
 

Index waarde van bestaande Koopwoningen volgens rekenmodel Kadaster: Prijsindex   PBK-CBS 
 

Voorbeeld aanvraagformulier voor Woningtaxatie: Taxatieformulier 
  
  
WFT Toetstermen zijn beschikbaar op CDFD. Ga naar: 2008 Toetstermen  2009 Toetstermen 
                                        
WFT-PE Toetstermen  beschikbaar op CDFD. Ga naar: 2009  PE-Toetstermen 2011 PE-Toetstermen 
 

Jaarlijkse her– en bijscholing voor Assurantie– en Bankdocenten. Ga naar: Docentencongres 
 

Over de VDAB 

De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als 

belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor 

docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO. 
 

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het 

uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het 

stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.               Pers-Relaties 
 

Website’s  http://www.vdab.nl , http://www.vdab-talent.nl  ,  http://www.VDAB-Persdienst.nl , http://www.examens-wft.nl 

http://www.ebfs.nl/downloads/proefexamen
http://www.nibesvv-examens.nl/View/Pagina/ExamenOefenen
http://www.wftnivo.nl/nl/p4d89f885bc98a/wft-examens.html#p4d8b55f2b5b55
http://www.kennisvragen.nl/account/show/132
http://www.vdab-talent.nl/Docenten-Info/examen/Wft_Basismodule-190112.pdf
http://www.vdab-talent.nl/Docenten-Info/examen/VDAB-Wedstrijd-2012.pdf
http://www.vdab-talent.nl/Docenten-Info/examen/Betrouwbaarheidseisen_volgens_AFM_binnen_de_WFT.pdf
http://www.vdab.nl/content/main
http://www.examen-wft.nl/
http://www.examens-wft.nl/
http://www.vdab-wftexamen.nl/
http://www.vdab-wftexamens.nl/
http://www.vdab-proefexamen.nl/
http://www.vdab-proefexamen.nl/
http://www.vdab-proefexamens.nl/
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/
http://www.vdab-talent.nl/Docenten-Info/examen/HR-Uitspraak/index.htm
http://www.vdab.nl/content/main.htm
http://www.vdab-talent.nl/Pers/VDAB-Persnieuws.pdf
http://www.mini-update.nl/
http://www.h-woord.eu/
http://www.kadaster.nl/index_frames.html?inhoud=/kadaster/wat_doen_we/waardeindex.html&navig=/kadaster/
http://www.vdab-talent.nl/Docenten-Info/H-Woord/PBK_CBS.pdf
http://www.vdab-talent.nl/Docenten-Info/examen/Aanvraagformulier%20voor%20Woningtaxatie.pdf
http://www.cdfd.nl/bin/48c141ab759ff_Wft-toetstermen%20compleet%20aug%202008.pdf
http://www.cdfd.nl/bin/48650022d09c7_WijzigingRegelingvaststellingtoetstermenfinancieledienstverlening.pdf
http://www.cdfd.nl/bin/4864f97d8c4dc_Regeling%20toetstermen%20permanente%20educatie%20financiele%20dienstverlening%20Wft%202008-2009%20-%20juni%202008.pdf
http://www.cdfd.nl/bin/4b3228f5ed3bf_stcrt-2009-19828%20toetstermen%202010-2011.pdf
http://www.vdab-talent.nl/
http://www.vdab-bio.nl/
http://www.vdab-bokaal.nl/
http://www.vdab.nl/content/VDAB-Pers/VDAB%20Persnieuws-%20en%20Info.pdf
http://www.vdab.nl/
http://www.vdab-talent.nl/
http://www.vdab-persdienst.nl/
http://www.examens-wft.nl/

