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BESCHRIJVING VAN HET BOEK INLEIDING PRIVAATRECHT
Inleiding privaatrecht 13e druk is een boek van Mr.A.M.J. Buchem-Spapens
van uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers. ISBN 9789001863067 Inleiding
Privaatrecht is een heel toegankelijk studieboek dat je voorbereidt op de
juridische problemen waarmee je later in de praktijk te maken krijgt. Je doet
kennis op over het burgerlijk recht, het handelsrecht, het faillissementsrecht
en
het
burgerlijk
procesrecht.Waarom
kiezen
voor
Inleiding
Privaatrecht?volledig
geactualiseerde
uitgave;veel
(online)
oefenmogelijkheden;sterke koppeling tussen theorie en praktijk;In Inleiding
Privaatrecht staan de boeken 1 t/m 7A van het Burgerlijk Wetboek centraal.
Je verdiept je in het arbeidsrecht, huurrecht, personen- en familierecht,
ondernemingsrecht en verzekeringsrecht.. Inleiding Privaatrecht bevat
allerlei handige leerhulpmiddelen, zoals afbeeldingen en schema's. Aan het
einde van elk hoofdstuk vind je oefenvragen en een casus. Hiermee kun je
je verworven kennis direct toetsen. De antwoorden op de vragen en
casussen staan achterin het boek, dus je kunt zelf direct je antwoorden
controleren.Deze dertiende editie van Inleiding Privaatrecht is volledig
geactualiseerd. Waar nodig is de casuïstiek vervangen en nieuwe
regelgeving en jurisprudentie zijn in deze uitgave verwerkt. In het hoofdstuk
over het personen- en familierecht maak je kennis met de nieuwe regels
over onder meer het duomoederschap, de curatele en de wetgeving rond de
gemeenschap van goederen. Het hoofdstuk over koop is uitgebreid met de
regels die van toepassing zijn op de elektronische koopovereenkomst. In het
hoofdstuk over arbeidsrecht is er aandacht voor de Wet werk en zekerheid,
waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst grondig is herzien.
Vooruitlopend op toekomstige wetgeving, staat het hoofdstuk over burgerlijk
procesrecht stil bij digitaal procederen. Dit boek is ook verkrijgbaar als
e-book.Online ondersteuningOp de ondersteunende website vind je diverse
oefenvragen. Hiermee kun je je nóg beter voorbereiden op je tentamens!
INLEIDING PRIVAATRECHT - NOORDHOFF UITGEVERS
Centraal in Inleiding Privaatrecht staan de boeken 1 t/m 7A van het
Burgerlijk Wetboek. Het boek besteedt ruimschoots aandacht aan
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onderwerpen die voor de praktijk. Inleiding privaatrecht (paperback).
Inleiding privaatrecht 13e druk is een boek van Mr.A.M.J. Buchem-Spapens
van uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers. ISBN. Bezig met RR102 Inleiding
privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam? Op StudeerSnel vind
je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en. Bezig
met 650208 Inleiding privaatrecht aan de Tilburg University? Op
StudeerSnel
vind
je
alle
samenvattingen,
oude
tentamens,
college-aantekeningen en uitwerkingen. 'Inleiding Privaatrecht' door
Anne-Marie van Buchem-Spapens, de Waal-Van Wessem - Onze prijs:
€73,50 - Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen Inleiding Privaatrecht
(paperback). In deze nieuwe elfde editie van Inleiding Privaatrecht zijn
nieuwe regelgeving en jurisprudentie verwerkt, die vooral in het. Algemeen
De module Algemene inleiding privaatrecht 1 vormt een inleiding in het
Nederlandse vermogensrecht. De module wordt verzorgd door het Instituut
voor. Vind inleiding privaatrecht op Marktplaats.nl - Voor iedereen een
voordeel. Koop Inleiding Privaatrecht van Buchem-Spapens, A.M.J. van met
ISBN 9789001863067. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl Op
deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Inleiding privaatrecht,
geschreven door A. Inleiding privaatrecht Inleiding privaatrecht Onder
redactie van Mr AMJ van Buchem-Spapens Prof mr JH Nieuwenhuis Mr I de
Waal-van Wessem Elfde druk Noordhoff. Voorkom herkansingen een haal
hogere cijfers met de beste samenvattingen van Inleiding Privaatrecht voor
HBO-Rechten aan de InHolland Inleiding Privaatrecht wordt gegeven in de
vorm van hoor-, interactie- en werkcolleges, waarbij een actieve houding van
de student wordt verwacht. Samenvattingen van Inleiding privaatrecht.
Bekijk ook andere documenten van Rechtsgeleerdheid te Erasmus
Universiteit Rotterdam. Het korte HBO-programma Inleiding recht biedt een
introductie in de diverse aspecten van het recht en is onderdeel van de
NVAO-geaccrediteerde. Privaatrecht (ook.
BOL.COM | INLEIDING PRIVAATRECHT | 9789001863067 | MR.A.M.J.
BUCHEM
Uitgebreid Doel Verdiepen van kennis en inzicht in privaatrecht. Inhoud In de
module maakt u kennis met diverse aspecten van het verbintenissenrecht en
van het. Het privaatrecht regelt de verhoudingen tussen burgers waarbij
iedere burger vrijwel dagelijks is betrokken. De cursus maakt u wegwijs in de
hoofdlijnen van het. Samenvattingen van Inleiding privaatrecht I:
verbintenissenrecht. Bekijk ook andere documenten van Rechtsgeleerdheid
. Samenvatting Inleiding privaatrecht - Rinkes. PREMIUM samenvattingen
zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen
nog sneller te. In deze training word je in vier lessen van drie uur voorbereid
op je tentamen Inleiding Privaatrecht. Je docent behandelt in de training de
belangrijkste onderwerpen. Bestel Inleiding tot het Nederlandse
Internationaal Privaatrecht eenvoudig online bij Wolters Kluwer Voor 23:00
besteld, morgen op uw bureau Gratis verzending Inleiding Privaatrecht is
een heel toegankelijk studieboek dat je voorbereidt op de juridische
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problemen waarmee je later in de praktijk te maken krijgt. Je doet. Inleiding
Privaatrecht is een heel toegankelijk studieboek dat je voorbereidt op de
juridische problemen waarmee je later in de praktijk te maken krijgt. Je doet.
Dit is de samenvatting van het boek "inleiding privaatrecht". De auteur(s) van
het boek is/zijn ou. Deze samenvatting is. Inleiding Privaatrecht is een heel
toegankelijk studieboek dat je voorbereidt op de juridische problemen
waarmee je later in de praktijk te maken krijgt.... Inleiding Privacyrecht en
bescherming Persoonsgegevens. Tijdens de cursus 'Inleiding Privacyrecht
en bescherming van persoonsgegevens' wordt u in één dag ingeleid. Met de
cursus Inleiding recht doe je gedegen basiskennis op van het Nederlands
recht en leer je juridische vaardigheden.. het publiek- en privaatrecht,.
Samenvatting Inleiding Privaatrecht - Read more about recht, zaak,
rechtshandeling, overeenkomst, indien and goed. Zoek je 9789001815516
Inleiding privaatrecht? Tweedehands aangeboden vanaf EUR 8.95 bij
Bookmatch
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