OVERZICHT KLANTENEVENTS
Najaar 2018 – Voorjaar 2019

VOORJAAR 2019

NAJAAR 2018

Kantoor Dekerf en partners vindt het belangrijk zijn klanten en relaties regelmatig te informeren over actuele thema’s. Met boeiende
sprekers en altijd voorzien van fijne hapjes en lekkere drankjes. Een overzicht van onze agenda voor de komende maanden!
Wanneer?

Waar?

Onderwerp?

Voor wie?

Extra’s?

Woensdag 26/09

/

KMO-netwerkavond, GDPR & de wet op de privacy & cyberrisk

KMO

Op uitnodiging

Zaterdag 12/10

Oudenaarde

Mederi ‘feestdag voor thuisverpleging’
We zijn met enkele verpleegsters te gast in Oudenaarde!

Verpleegkundige
Mederi of niet

We leggen vervoer in.

Zaterdag 20/10

Jaarmarkt Ternat

Scouts De Geuzen
We steunen hier de SCOUTS DE GEUZEN , die starten met de bouw van
nieuwe lokalen in 2019

Klanten

Kaart voor de fuif op zaterdagavond

Vrijdag 02/11
18u

Herfstcafé Dekerf
(aan ons kantoor
Statiestraat 82-84
Ternat)

1 Bedankingsreceptie voor organisatie FV Bergloemek met gift
2 Netwerkavond voor onze herstellers

Op uitnodiging

Zaterdag 03/11

Kantoor Dekerf
Statiestraat 82-84
Ternat

Opendeurdagen
Dekerf financieel plan van de geboorte tot 105e verjaardag
Veel tips en trics

Iedereen

Doorlopend: drankjes, hapjes, sfeer
infostandjes… kortom de moeite om eens
binnen lopen.

Donderdag 22/11

Kinepolis

Filmavond: avant-première van De collega’s 2.0
van Jan Verheyen

Op uitnodiging

Eerste 50 inschrijvingen zijn zeker van
hun plaats! Wij bevestigen steeds.

Donderdag 10/01

In de Verzekering
tegen de Grote
Dorst, Eizeringen

Ons renterniersplan
Plannen vanaf 55 en starten vanaf pensioen 67?

Iedereen
vanaf 55 jaar

Presentatie +
voorbeeld in de praktijk

Donderdag 28/02

Potgieter 8
Wambeek

Huis kopen en verbouwen ‘praktische tips & tricks’

Iedereen met plannen
voor de aankoop van
een woning

Presentatie +
voorbeeld in de praktijk

Donderdag 04/04

Het Koetshuis
Roosdaal

KMO netwerkavond
“De klant centraal” door Geert De Houck
De voordelen van een allrisk rechtsbijstandsverzekering door Dirk Vandegaer

KMO

Geert De Houck, schreef boek
“De klant centraal”

Gift aan enkele goede doelen:

• 6.000 € voor VZW DE POEL
• 5.000 € voor Zonnelied

 evens avond voor ons eigen netwerk
T
van diensten en herstellers.

INSCHRIJVEN - Je wil één of meerdere van deze klantenavonden absoluut niet missen? Dan doe je er goed aan nu reeds te laten weten dat je er bij wil zijn!
Inschrijven kan via mail naar info@dekerf.be. Vermeld steeds duidelijk voor welke avond(en) je inschrijft en vergeet niet het aantal personen op te geven.

