
            
 
 
 

Het workshopprogramma wordt uitgevoerd door Business Coach Breda  
in samenwerking met ZZP West-Brabant en wordt medegefinancierd door: 

 Business Academy Breda  

 
   

 

 1. Masterclass “Financiën, Belastingen en Juridische zaken”  
 

- Na de workshop “Financiële Administratie” ken je de belangrijkste financiële documenten en onderwerpen en kan 
je een goede en betrouwbare omzetschatting maken.   

- Na de workshop “Een goede start met de Belastingdienst” weet je met welke rechten en plichten je als 
ondernemer te maken hebt. 

- Na de workshop “Juridische aspecten” heb je kennis van de voor jou belangrijke juridische zaken. 
 
Datum:   5 april 2016 (tijd: 10:00 - 17:00) 
 

 

 2. Personal Energy Bootcamp©  
 

Resultaten na deze bootcamp: 
 

- Je ontdekt jouw ware passie en (levens)missie. 
- Je herkent en overwint je beperkende overtuigingen en angsten. 
- Je weet hoe je obstakels in je leven kunt overbruggen en doorbraken kunt realiseren. 
- Je zegt wat je wilt doen en je doet wat je hebt gezegd (commitment). 
- Je definieert jouw doelen voor dit jaar en de komende 5 jaar. 
- Je kent technieken om jouw productiviteit te verdubbelen. 
- Je ontdekt de 10 geheimen van succes en je past ze toe in je leven. 
- Je maakt je eigen Dream Board. 
- Je kunt Mindfulness oefeningen toepassen. 
 
Datum:   20 april 2016 (tijd: 10:00 - 17:00) 
 

 

 3. Financial IQ Bootcamp©  
 

Resultaten na deze bootcamp: 
 

- Je weet hoe je schulden de kop in kunt drukken. 
- Je kent de 5 stappen om “schuldenvrij” te leven. 
- Je weet hoe je een “Personal Money Management System” in je werk en privé kunt toepassen. 
- Je weet hoe het “geld kwadrant” werkt en hoe je verschillende inkomstenstromen kunt creëren. 
- Je hebt kennis van verschillende en alternatieve financieringsconcepten. 
- Je weet hoe je het geldspel kunt spelen om te winnen. 
- Je kent de principes om passief inkomen te verdienen en financiële vrijheid te bereiken. 
 
Datum:   31 mei 2016 (tijd: 10:00 - 17:00) 
 

 
 
  



            
 
 
 

Het workshopprogramma wordt uitgevoerd door Business Coach Breda  
in samenwerking met ZZP West-Brabant en wordt medegefinancierd door: 

 

 Investering  

Bootcamps en Masterclasses 

Het grootste deel van de kosten nemen wij voor onze rekening. 

We vragen echter ook een eigen bijdrage van de deelnemer. Zo is 

het voor iedereen mogelijk om zijn bedrijf en zichzelf te 

ontwikkelen. 

Eigen bijdrage 
deelnemer 
 
(Inclusief 
lunch) 

Handtekening 
 
Zet een handtekening 
bij de bootcamp of de 
masterclass aan welke 
u deel wilt nemen. 

1. Masterclass “Financiën, Belastingen en Juridische zaken” 
2. Personal Energy Bootcamp© 
3. Financial IQ Bootcamp©. 

€75,- excl. BTW 
per training. 

1………………………… 
2………………………… 
3………………………… 
 
 

Totale investering   
 

Package deal! 2 bootcamps en 1 Masterclas van € 225,- voor €150,- (1 gratis training).  

Ja, ik wil gebruik maken van de package deal 
 

Investering: 
€ 150,- excl. BTW 

Uw handtekening 
 
 

 

Naam  
Organisatie  
Email en telefoonnummer  
Adres  
KVK of BSN nummer  

 
Graag dit formulier ondertekenen, scannen en mailen naar 

info@businesscoachbreda.nl 
 

(Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.businesscoachbreda.nl of bellen naar: 076-5298080) 

mailto:info@businesscoachbreda.nl
http://www.businesscoachbreda.nl/

