
 
 

 

Wat zijn de voordelen van een webinar on demand? 

 

De webinars on demand van LegalNews.be worden opgenomen in een professionele 

studio, na de opname deskundig gemonteerd en dan pas via ons platform ter 

beschikking gesteld.  

Deze webinars on demand kunt u bekijken wanneer het u past en het is niet 

noodzakelijk alles in één keer te bekijken.  

U bent dus niet gebonden aan een vast tijdstip of een bepaalde opgelegde tijdslimiet 

waarbinnen u de webinar moet bekijken.   

 

Zijn er bepaalde technische vereisten om een webinar on demand te 

bekijken? 

 

U kunt webinars bekijken vanuit bijna elk apparaat, zolang u over een (stabiele) 

internet connectie beschikt. 

De meest optimale manier om een webinar te volgen is vanuit een desktop of laptop 

computer met de Google Chrome browser. 

Ondersteunde apparaten en browsers 

• Google Chrome (versie 54 of nieuwer) 

• Mozilla Firefox (versie 49 of nieuwer) 

• Mac Safari (versie 10 of nieuwer) 

• Internet Explorer 11 & Edge 

• Android 4.2 of nieuwer (met Google Chrome version 50 of nieuwer) 

• Apple iOS (Safari 10 of nieuwer, of Google Chrome) 

Klik hier om te zien welke browser en versie u op dit moment gebruikt en klik hier om 

Google Chrome te downloaden indien nodig. 

 

Kan er onmiddellijk gekeken worden of moet eerst de factuur betaald 

zijn? 

 

U heeft onmiddellijk toegang tot de webinar, de ontvangen factuur dient, zoals 

gebruikelijk ten laatste binnen de 30 dagen betaald te worden. 

 

 

https://www.whatismybrowser.com/
https://www.google.nl/chrome/


 
 

 

Kan er beroep gedaan worden op KMO-portefeuille? 

 

De huidige wetgeving laat helaas niet toe dat er beroep gedaan wordt op de KMO-

portefeuille bij webinars on demand. 

 

Kan ik de slides van een webinar on demand onmiddellijk downloaden? 

 

De slides kan u onmiddellijk, nadat u geregistreerd bent, downloaden en indien 

gewenst uitprinten om nota’s te nemen terwijl u de webinar bekijkt. 

 

Is er ook een cursus? 

 

Bij elk webinar is er, naast de slides, steeds een cursus met relevante documenten 

en/of links naar interessante websites.  

De inhoudsopgave van elke cursus bevat hyperlinks waarop u kan klikken en direct 

naar het betreffende item in de cursus kan springen. 

 

Onder welke voorwaarden krijg ik een aanwezigheidsattest? 

 

Alle software en randapparatuur die kunnen interfereren met de webinar moeten 

uitgeschakeld zijn en men moet ingelogd blijven van de start tot het einde. 

De webinar moet ook actief gevolgd worden: vragen en aanwezigheidspeilingen 

moeten beantwoord worden. Ook de eventuele vragenmodule of enquête moet 

vervolledigd worden en testvragen moeten ook correct beantwoord zijn. 


