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Aanlyn Akte-eksamenwerkswinkel

2021

IS HIERDIE WERKSWINKEL VIR MY?
• Ja, as jy voorheen die eksamen geskryf het, maar nie geslaag het nie.
• Ja, as jy voorheen vir die eksamen voorberei het, maar nie kon gaan skryf nie.
• Ja, as jy reeds vir die eksamen voorberei het, maar steeds onseker is oor die opstel van dokumente of ander vrae het.
• Ja, as jy saam met ‘n groep deur vorige vraestelle wil werk.
• Ja, as jy daardie finale bevestiging wil hê dat jy goed voorbereid is.

NS. Deeglike voorbereiding vir die eksamen is ‘n voorvereiste. Indien jy nie ons Kursus in Aktepraktyk gedoen het nie, maar onafhanklik 
voorberei het, is jy steeds welkom om die werkswinkel by te woon.

Gegewe deeglike voorbereiding, glo ons dat ‘n groot deel van 
eksamensukses psigologies is – met ander woorde, ‘n goeie dosis 
selfvertroue. Met hierdie werkswinkel gee ons jou daardie finale hupstoot 
deur jou te help om die laaste onsekerhede uit te stryk. Ons gaan saam met jou 
deur vorige vraestelle en antwoord enige laaste vrae wat pla.

R1 590 vir bestaande kliënte 
(kliënte wat die Kursus in Aktepraktyk aangekoop het)

R2 390 vir nuwe kliënte

FOOIE 
BETALINGS

Betalings aan Attorneys Exams, ABSA, 933-177-3527
Gebruik jou naam en van as verwysing by betaling.

Registrasie is onderworpe aan die “Terme en Voorwaardes” 
soos uiteengesit op ons webtuiste www.gawieleroux.co.za. 

Naam & Van:                                                                                 Posadres:                                                                                                  

ID-nommer:                                                                                       Poskode:                                                                                                   

E-pos:                                                                                                 Naaste PostNet-tak :                                                                                         

Telefoon:                                                                                        Firma naam:                                                                                                

Selfoon:                                                                                              Firma adres:                                                                                              

Firma belastingnommer:                                                                                            

DATUMS 2021

Eerste Semester Tweede Semester

Datum Datum

25-26 Maart 19-20 Augustus

29-30 Maart 23-24 Augustus

Alle werkswinkel word in Engels aangebied, maar mag met Afrikaanse notas bygewoon word.
Alle sessies vind van 8:00-13:30 via Zoom plaas. Taalvoorkeur vir notas:

        Afrikaans         Engels


