Tekst & Commentaar: Verzekeringsrecht
verwacht: 05-05-2016

Deze vijfde druk van Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht is
wederom onmisbaar voor iedere jurist die werkzaam is op het
gebied van het verzekeringsrecht.
Dit deel is zeer actueel met de stand van de wet per 1 januari
2016 en de voor de verzekering relevante artikelen van
de Wijzigingswet financiële markten zelfs per 1 april 2016.
In deze druk zijn naast de Titels 17 en 18 van Boek 7 BW
o.a. de Zorgverzekeringswet, de WAM en de belangrijke
verzekeringsbepalingen uit de Wft opgenomen.
Kortom, met deze vijfde druk bent u helemaal up-to-date!
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Tekst & Commentaar: Pachtrecht
reeds verschenen

Tekst & Commentaar Pachtrecht bevat een artikelsgewijs
commentaar op Titel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
De veelal becommentarieerde bijlagen bestaan uit de algemene
bepalingen uit de Overgangswet Nieuw BW betreffende boeken
3-8, de Uitvoeringswet grondkamers, het Uitvoeringsbesluit pacht,
de art. 1019j-1019v Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
het Pachtprijzenbesluit 2007 ingevolge art. 7:327 BW, de
Uitvoeringsregeling pacht en een transponeringstabel Pachtwet
(oud) - BW, Rv, Wet RO en Uitvoeringswet grondkamers.
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LAAT U
INFORMEREN
OVER BOEKEN
IN UW VAKGEBIED
Wilt u e-mails zoals deze ontvangen? Wij bundelen de
interessantste uitgaven van alle uitgeverijen en informeren
u daarover per mail, uitgesplitst op vakgebied.

Schrijf u in via:

WWW.VANDIJKZAKELIJK.NL/CONTENT/NIEUWSBRIEF
Of mail naar:
COMMERCIEEL@VANDIJKZAKELIJK.NL

HET
MEEST GELEZEN
IN UW
VAKGEBIED
In onze Toplijsten vindt u de meest gelezen abonnementen
in de advocatuur, accountancy en zorg. Zo ziet u snel terug
welke abonnementen u mogelijk nog mist in uw professionele
bibliotheek. Meerdere toplijsten volgen.

Download onze Toplijsten via:

WWW.VANDIJKZAKELIJK.NL/CONTENT/TOPLITERATUUR

