
 

Goed voorbereid op de nieuwste btw-regels 2019!  

 Datum: donderdag 29 november 2018
  14.00 - 17.00 uur

 Locatie: Congrescentrum ’t Veerhuis 
  Nijemonde 4 -  3434 AZ Nieuwegein  
  (nabij de A2 en de A27 - 20 min. sneltram Utrecht CS)
  Tel: (030) 606 44 48 - www.tveerhuis.nl 

 

     Ontvangst: Wij verwelkomen u graag vanaf 13.30 uur zodat het praktijkseminar op tijd kan  
  beginnen.  Tijdens de pauze zijn koffie en thee verkrijgbaar. 

         Syllabus:  De bijbehorende syllabus wordt u ter plekke uitgereikt.

 Extra:  Het dossier: ‘Btw: Slotaangifte 2018 en actualiteiten 2019’.

         Contact: Voor extra informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling  
  Klantenservice via e-mail: klantenservice@indicator.nl of  
  telefonisch op het nummer: 0492 - 59 31 31.

 

OPLEIDINGEN

INDICATOR BV - SCHOOTENSE DREEF 31 • 5708 HZ HELMOND
TEL.: 0492 - 59 31 31 - FAX: 0492 - 59 31 00 
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VANUIT A’DAM (A2) EN ROTTERDAM/DEN HAAG (A12)
Bij het verkeersplein Oudenrijn (Utrecht) volgt u de A2 richting ’s Hertogenbosch;  
na ca. 9 km neemt u de afrit Nieuwegein-Zuid (afrit 10), ruim voor de Lekbrug bij Vianen.  
Aan het einde van de afrit gaat u linksaf en na ca. 900 meter, bij het derde stoplicht slaat  
u rechtsaf en vervolgens 1e weg rechts. Halverwege deze weg vindt u de hoofdingang  
van ’t Veerhuis.

VANUIT HILVERSUM/AMERSFOORT (A27-A28)
Volg even de bewegwijzering Utrecht/Den Haag en neem al rijdende op de A27 de afslag 
Nieuwegein en volg daarna de borden Nieuwegein (wit bord met Industrie-teken) /Houten 
(afrit 18) en vervolgens de borden Nieuwegein-Zuid/Vianen. Neem de afslag Lekboulevard. 
Na de afslag, 1e straat rechts vindt u de hoofdingang van ’t Veerhuis halverwege deze weg.

VANUIT ARNHEM (A12)
Neemt u voor Utrecht de afslag Utrecht/Nieuwegein. Volg de borden Nieuwegein en 
vervolgens de borden Nieuwegein-Zuid/Vianen. Neem de afslag Lekboulevard. Na de afslag, 
1e straat rechts vindt u de hoofdingang van ’t Veerhuis halverwege deze weg.

VANUIT ’S HERTOGENBOSCH (A2) EN BREDA
Richting Amsterdam/Utrecht-West aanhouden (A2) en direct over de Lekbrug bij Vianen 
neemt u de afrit Nieuwegein-Zuid. Bij de stoplichten slaat u linksaf en na ca. 500 meter, bij 
het tweede stoplicht, gaat u rechtsaf en vervolgens de eerste weg rechts. Halverwege deze 
weg vindt u de hoofdingang van ’t Veerhuis.

OPENBAAR VERVOER:
Vanaf Utrecht CS neemt u de snel tram naar Nieuwe gein-Zuid. Schuin tegenover de eindhalte 
vindt u ’t Veerhuis. Vanaf Utrecht CS rijden er tevens bussen naar ’t Veerhuis. Voor de meest 
recente vertrek-/aankomsttijden kunt u het beste kijken op www.9292ov.nl.  

PRAKTIJKSEMINARS



 

Bij transacties met het buitenland, maar ook bij de dagelijkse aan- en verkooptransacties 
binnen Nederland is het van belang dat u uw facturatie en administratie goed op orde heeft. 
Tijdens dit praktijkseminar behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:

• 2018 goed afsluiten? 
 U wilt uw voorbelasting natuurlijk zo optimaal mogelijk verrekenen met af te dragen 

omzetbelasting. Ook wilt u geen voordelen mislopen, en natuurlijk dient u de juiste 
correcties te maken voor privégebruik. Maar ook wilt u optimaal gebruikmaken van 
bijvoorbeeld de kleineondernemersregeling. Hoe betaalt u niet te veel?

• Uw onderneming en de nieuwste btw-regels 2019 
 De nieuwste Europese btw-regels zullen een enorme impact hebben op het Nederlandse 

bedrijfsleven. De Belastingdienst zal strenger controleren en u zult aan aanvullende 
verplichtingen moeten voldoen, bijvoorbeeld wanneer u het btw-nultarief wilt toepassen. 
Wat moet u hiervan weten en hoe bereidt u zich hierop maximaal voor?

• Het btw-systeem en uw digitale verkopen vanaf 2019 
 Genereert u omzet via uw website, webshop of webwinkel, zowel van klanten uit binnen- 

en buitenland? Ook dan krijgt u met de btw en de nieuwste regels per 2019 te maken. 

• Oninbare vorderingen en uw terug te vragen btw 2018 en 2019 
 Ondernemers die het factuurstelsel toepassen, krijgen allemaal wel eens te maken met 

oninbare facturen. Hoe krijgt u dan de btw terug die u eerder over die omzet heeft 
afgedragen? Hoe doet u dat voor 2018 en hoe gaat dat vanaf 2019? 

• Nieuw btw-tarief en enkele praktische zaken 
 Wat is de stand van zaken rondom de wijzigingen in de btw-tarieven? En hoe past u uw 

boekhouding en facturen hierop aan? Welke gevolgen kunt u ondervinden van de Brexit? 
Wat zijn de ontwikkelingen van de digitalisering van de btw-regels en wat is de invloed 
daarvan op uw facturatie en boekhouding? Hoe moet uw factuur er vanaf 2019 uitzien, 
waarop dient u te letten? 

Dit praktijkseminar is bedoeld om ondernemers op de hoogte te brengen van de (nieuwste) 
btw-regels. Alle onderwerpen zullen worden toegelicht met praktijkvoorbeelden.  
Mis dit seminar dus niet!
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ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inschrijfgeld en betaling
Het inschrijfgeld moet door Indicator ontvangen zijn vóór de aanvangsdatum van het  
Tips & Advies Praktijkseminar. Indicator mag een deelnemer de toegang tot het  
Tips & Advies Praktijkseminar weigeren indien het inschrijfgeld niet tijdig is ontvangen.

2. Afmelding van de deelnemer/annulering praktijkseminar
Voor een terugbetaling van het inschrijfgeld geldt:
• bij afmelding meer dan 7 dagen voor aanvang van het Tips & Advies Praktijkseminar: 

100% terugbetaling;
• bij afmelding minder dan 7 dagen, maar meer dan 24 uur voor aanvang van het  

Tips & Advies Praktijkseminar: 50% terugbetaling;
• bij afmelding minder dan 24 uur voor aanvang van het Tips & Advies Praktijkseminar 

volgt geen terugbetaling van het inschrijfgeld.

In geval van bijzondere, onvoorziene omstandigheden heeft Indicator het recht om het  
Tips & Advies Praktijkseminar te annuleren. Indicator zal dan het reeds ontvangen 
inschrijfgeld volledig terugbetalen. 

3. Vervanging van de deelnemer
Bij verhindering van de deelnemer is vervanging door iemand anders toegestaan.  
De gegevens van de vervanger moeten minstens 24 uur voor aanvang van het Tips & Advies 
Praktijkseminar aan Indicator zijn doorgegeven.

4. Andere docent/spreker
Indicator heeft te allen tijde het recht de aangekondigde spreker te vervangen door een 
evenwaardig gekwalificeerde en ervaren spreker.

5. Aansprakelijkheid
Indicator is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt 
met deelname aan een praktijkseminar van Indicator, tenzij aan Indicator opzet of grove 
schuld kan worden verweten. In het laatste geval is de aansprakelijkheid beperkt tot 
maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

6. Intellectuele eigendom
Het verstrekte seminarmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het 
intellectuele eigendom met betrekking tot het praktijkseminar en het seminarmateriaal 
worden door Indicator voorbehouden.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indicator is niemand gerechtigd 
gedeelten en/of uittreksels van het seminarmateriaal openbaar te maken, te exploiteren of, 
op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
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