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Beste heer/mevrouw 

Uw vennootschap maakt winst, maar weet u ook hoe u deze winst op een fiscaalvriendelijke manier 

kan beleggen?  

 
Hoe kan u door de individuele pensioentoezegging (IPT) : 

• Tienduizenden euro’s aan fiscaal voordeel doen tov. uw bestaande IPT. 
• Rendement verhogen en kosten besparen. 
• Nu reeds met de IPT investeren in vastgoed, en er niet op wachten tot 65 jaar! 
• Successierechten naar beneden halen.  

 
 

We nodigen u graag uit op onze infoavond met betrekking tot dit systeem. Onze specialisten ter zake 

leggen u graag de finesses uit van deze boeiende materie ! 

 

Datum en locatie 
 Dinsdag 17 september 2019 
 Woensdag 25 september 2019 

 
Wilink Roeselare 
Accent Business Park | Kwadestraat 153 B 0.1 
8800 Roeselare 

Op het programma 
19u00   Ontvangst 
19u30   Uiteenzetting IPT & vastgoed 
20u30   Receptie met hapje en drankje  

 

Bent u geïnteresseerd in deze infoavond?  

Inschrijven kan via bijgevoegd formulier of via een e-mail naar roeselare@wilink.be. Voor meer 

informatie kan u ons contacteren via het nummer 051 79 13 50. 

We hopen u alvast te mogen verwelkomen.  

Met vriendelijke groeten 

 

 

Stefaan Mazeure 

Accountmanager – Life 

Uw bedrijf is in volle groei,  

 maar wat met de winst?  
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Inschrijvingsformulier Infosessie 
Wilink Roeselare | Accent Business Park | Kwadestraat 153 B 0.1 | 8800 Roeselare 

Gelieve dit formulier te bezorgen aan uw contactpersoon binnen Wilink  

of deze door te sturen via e-mail naar roeselare@wilink.be. 

 
Ik bevestig mijn aanwezigheid op de infosessie rond IPT & vastgoed:  Ja – Neen 

Ik ben aanwezig op de infosessie op volgende datum:  

 Dinsdag 17 september 2019 

 Woensdag 25 september 2019 

 

Aantal personen:…………………..……………………………………………….…………………..…………………………. 

  

Persoonlijke gegevens* 

Voornaam ….…………………..………………….. Naam ….…………………..……………………………. 

Straat ….…………………..………………….. N°  ………………. Bus …………………… 

Postcode ….…………………..………………….. Gemeente ….…………………..……………………………. 

Tel ….…………………..………………….. Onderneming ….…………………..……………………………. 

E-mail ….…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………………….. 

 

Handtekening:    

 

 

 

*Wilink verzamelt persoonsgegevens conform de geldende reglementering. De politiek van Wilink betreffende 

het verwerken van persoonsgegevens kan geraadpleegd worden op de website Wilink.be onder de link 

“Privacyverklaring”.  

 

Formulier 

mailto:%7Croeselare@wilink.be
mailto:roeselare@wilink.be



