“Welk brexit scenario
het ook wordt, u zal te
maken hebben met
formaliteiten”

“Voordelen voor wie
klaar is voor de brexit”

De brexit komt eraan
Bent u er klaar voor?
Deal or no deal, de brexit komt eraan. De kans dat het Verenigd Koninkrijk de Europese
Unie op 29 maart 2019 zonder akkoord verlaat is zelfs heel reëel.
Het VK maakt dan geen deel meer uit van de Douane Unie en van de Interne Markt.
Heeft u al een plan?
Kent u de impact van de verschillende brexit scenario’s op de handelsrelatie met
uw Britse partners? Wist u dat u vanaf 29 maart te maken krijgt met een heleboel
douaneformaliteiten, -procedures en mogelijke controles? Wist u ook dat de brexit
kansen kan bieden voor wie er klaar voor is?
Een goede voorbereiding is noodzakelijk
Dat kan via onze inhouse opleiding ‘Brexit en de impact op douane, accijnzen en
btw’. Onze experts komen graag bij u langs om deze opleiding volledig op maat
te maken van uw specifieke goederenstromen, producten en activiteiten.

Brexit: wat verandert er nu ?
Gratis infosessies op
Dinsdag 11 december 2018 in Antwerpen, van 9u00 tot 11u00
Maandag 14 januari 2019 in Zeebrugge, van 9u00 tot 11u00
Ga naar www.portilog.be voor meer info over inhoud en locatie.

De brexit komt eraan
Bent u er klaar voor?

Inhouse opleiding
‘Brexit en de impact op douane, accijnzen en btw’
Een opleiding bij u in het bedrijf, op maat van uw organisatie, uw specifieke goederenstromen,
producten en activiteiten. Op aanraden van onze experts kiezen we bewust voor deze inhouse aanpak.
Zij staan graag voor u klaar!
Wat mag u verwachten?

Een persoonlijke aanpak

1
2
3
4

Analyse opleidingsbehoefte
Voor welke uitdaging staat uw team of organisatie? Welk resultaat wilt u zien?
Samen met u bekijken we hoe we aan uw opleidingsbehoefte kunnen voldoen.
Voorstel op maat
U ontvangt een op maat gemaakt opleidingsvoorstel.
Praktijkoriëntatie
Uit ons netwerk van docenten selecteren we de perfecte match met uw bedrijf.
Hij/zij verdiept zich in de werking van uw organisatie om de cursusinhoud nog beter
op uw praktijk af te stemmen.
Opleiding
Uw medewerkers genieten van een praktijkgerichte opleiding met actueel cursusmateriaal
op de door u bepaalde locatie.

Maak optimaal gebruik van subsidies
Onze opleidingen zijn erkend door de overheid en door de sector.
Voor uw bedrijfsopleidingen kunt u gebruik maken van:
Kmo-portefeuille (30 tot 40% van de opleiding terugbetaald). Subsidie voor opleiding en advies voor
Vlaamse KMO’s en vrije beroepen. Het erkenningsnummer van Portilog is DV.O105348.
Subsidie door LOGOS van 20 € per opleidingsuur per persoon voor bedrijven van PC 226 (bedienden uit
de internationale handel, het vervoer en logistiek). De subsidie geldt enkel voor de sectorspecifieke
basis– en gespecialiseerde opleidingen.
Meer informatie over de voorwaarden en aanvragen vindt u onder FAQ op www.portilog.be

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op. Portilog - Brouwersvliet 33/8 - 2000 Antwerpen
Tel +32 3 205 18 88 - info@portilog.be - www.portilog.be

Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk

