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Asser serie 7-V - Arbeidsovereenkomst 3e druk is een boek uitgegeven bij
Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013130942 Sinds 2008 wordt de
arbeidsovereenkomst in een afzonderlijk deel van de Asserseriebehandeld.
Hierin
wordt
ook
aandacht
besteed
aan
de
collectieve
arbeidsovereenkomst,alsmede aan de ondernemingsovereenkomst als
opvolger van hetarbeidsreglement.In de tweede druk van 2012 is de
jurisprudentie geactualiseerd en zijn de wetswijzigingen,met name de
gewijzigde vakantieregeling en het nieuwe maritiemearbeidsrecht,
verwerkt.In deze derde druk zijn met name de gevolgen doorgevoerd van
enkele ingrijpendewetten die zijn ingevoerd in 2015: de Wet werk en
zekerheid en de Wet aanpakschijnconstructies. De eerstgenoemde wet
heeft grote delen van het ontslagrechtvernieuwd, naast een aantal
aanpassingen voor flexibele arbeidsrelaties en wijzigingenin de WW. De
tweede wet beoogt met name de betaling van loon beter tegaranderen en
voert een vorm van ketenaansprakelijkheid voor de loonbetalingin.
Daarnaast zijn de in 2016 in te voeren wetten inzake het werken na de
AOW-gerechtigdeleeftijd en het flexibel werken reeds verwerkt.Teneinde de
gebruiker van de Asser-serie zo snel mogelijk te informeren over denieuwe
regels, is ervoor gekozen om sneller dan gebruikelijk een
geactualiseerdedruk uit te brengen. De nadruk ligt hierin op de nieuwe
wetteksten en het toelichtendaarvan. Daarnaast is de belangrijkste recente
jurisprudentie verwerkt.De wijzigingen in deze druk waren dermate
ingrijpend, dat de randnummeringmoest worden vernieuwd. Een
transponeringstabel is als bijlage aan deze druk toegevoegd.De nadruk ligt
in dit deel op het geldende Nederlandse recht en in het bijzonder
derechtspraak van de Hoge Raad. Daarnaast is ruim aandacht besteed aan
de invloedvan het Europese arbeidsrecht.
ASSER 7-V ARBEIDSOVEREENKOMST - WOLTERS KLUWER
Bestel Asser 7-V Arbeidsovereenkomst eenvoudig online bij Wolters Kluwer
Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau Gratis verzending Asser serie 7-V
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- Arbeidsovereenkomst (hardcover). Asser serie 7-V - Arbeidsovereenkomst
3e druk is een boek uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN.
Asser-serie, Sinds de vorige druk is belangrijke wetgeving op het gebied van
het personen- en familierecht in werking getreden. Hierin is onder meer een.
Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Asser serie 7-V Arbeidsovereenkomst,
geschreven
door
.
Asser
7-V*
De
arbeidsovereenkomst, de collectieve arbeidsovereenkomst. Sinds de laatste
bewerking van het arbeidsrecht door Prof. mr. L.J.M. de Leede in 1994, is
het. 'Asser 7-V Bijzondere overeenkomsten - Arbeidsovereenkomst' door
Guus Heerma van Voss - Onze prijs: €107,00 - Vandaag voor 23:00 uur
besteld, morgen in huis Zoek je 9789013130942 Asser serie 7-V Arbeidsovereenkomst? Tweedehands aangeboden bij Bookmatch Op deze
pagina vind je samenvattingen voor het boek Asser serie 7-V - Bijzondere
overeenkomsten 5 Arbeidsovereenkomst, geschreven door C. 3 ). Wolters
Kluwer When you have to be right De Asser-serie, net dat extra gezag mr.
Sjef van Swaaij Advocaat bij de Hoge Raad ' (Van Swaaij Cassatie &
Consultancy. Titel: Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk Recht Deel: 7: Bijzondere overeenkomsten, Deel V:
Arbeidsovereenkomst
In
deze
derde
druk
van
Asser
7-V
Arbeidsovereenkomst vindt u vooral de gevolgen van de invoering van de
ingrijpende Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak. De Asser-serie biedt
u toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. De naam is ontleend
aan Carel Asser. Asser 7-V Bijzondere overeenkomsten. Dit boek wordt als
Asser-serie in gewijzigde en sterk uitgebreide vorm nog steeds herdrukt.
Trivia. Asser speelde verdienstelijk viool. Als. Launch of the Asser - ICJ
Series; CLEER Presidency Lecture: "The experience of the Italian
Presidency of the EU Council in de field of external relations" Vind asser
serie op Marktplaats.nl - Voor iedereen een voordeel.
ASSER SERIE 7-V - ARBEIDSOVEREENKOMST | 9789013130942 |
BOEKEN - BOL.COM
De Asser-serie is de onmisbare kennisbron van civielrechtelijk Nederland en
biedt sinds jaar en dag toonaangevend commentaar. DEEL 7-V
Arbeidsovereenkomst 7-V Asser/Heerma van Voss, Arbeidsovereenkomst,
3e druk 2015 7-VI Asser/Van den Berg,. 1 Dit Asser-deel maakt deel uit van
de oude opzet van de Asser-serie. On this page you find summaries, notes,
study guides and many more for the study book Asser serie 7-V Arbeidsovereenkomst, written by . Asser kan verwijzen naar: Alternatieve
spelling van Aser,. Carel Asser (1843), rechter en hoogleraar, bekend van
de Asser-serie; Tobias Michaël Carel Asser. Tijdens mijn basisdoctoraal aan
de RUG waren delen van de Asser-serie als verplichte literatuur
voorgeschreven voor de mooie vakken Burgerlijk recht II en Burgerlijk. In
deze derde druk van Asser 7-V Arbeidsovereenkomst vindt u. Afzonderlijk
deel Sinds 2008 wordt de arbeidsovereenkomst in een afzonderlijk boek van
de Asser-serie. asser-serie, reeks. reeks. Asser-serie. Werken. Aanneming
van werk . Algemeen deel. Asser | 7-V Arbeidsovereenkomst . Beginselen
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van burgerlijk procesrecht Vind alle studiedocumenten for Asser serie 6:
Verbintenissenrecht, Studenteneditie van C. Assers; Hartkamp De
Asser-serie online De Asser-serie is nu ook online verkrijgbaar. Binnen de
nieuwe Kluwer-interface, hetgeen betekent: nog sneller zoeken en
navigeren,. Vind alle studiedocumenten for Asser serie 7: Bijzondere
Overeenkomsten, Verzekering van C. Asser Wolters kluwerde asser-serie is
de belangrijkste kennisbron van civielrechtelijk nederland en biedt u
toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. De asser-serie. Asser
Serie De Asser-serie is de belangrijkste kennisbron van civielrechtelijk
Nederland en biedt u toonaangevend commentaar op het. 7-V
Arbeidsovereenkomst; Dit deel van de serie Asser Procesrecht is gewijd aan
het hoger beroep. De opbouw van het boek is chronologisch:. Asser-serie,
deel 7 - V (Bijzondere overeenkomsten... w.d.h. asser, persoon. Art. 843a
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)leed
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