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NIEUW in 2018 :
Groot Juridisch Woordenboek - editie 2018
GEHEEL NIEUW WOORDENBOEK !
Dit geheel nieuwe naslagwerk omvat een verzameling van ruim 10.000 beschrijvende definities
- van aandelenlease-affaire tot ziekenhuisconstructie - uit meer dan negentig verschillende
rechtsgebieden. Verwijzingen naar relevante wetsartikelen en meer dan 800 uitspraken,
evenals een Engelstalige vertaling van de meeste termen, bieden extra achtergrondinformatie.
W.Khan (S-9789012402170) juli 2018 600 pag. geb. € 99,00

--------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2017:
Juridisch Woordenboek Nederlands-Spaans/Diccionario Jurídico Español-Neerlandés
Het Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans/Spaans-Nederlands is gebaseerd op een corpus
van Belgische en Spaanse statuten, en bestaat uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn: het woordenboek op papier en de onderliggende elektronische database. Het
woordenboek is in de eerste plaats een terminografisch werk over juridische terminologie en
wil een naslagwerk zijn voor de juridische vertaler Nederlands-Spaans, Spaans-Nederlands. De
geselecteerde terminologie houdt nauw verband met het handelsrecht, d.w.z. met de
wetgeving rond rechtspersonen en ondernemingen, van hun oprichting tot hun ontbinding.
Bijkomend bevat het boek heel wat termen die vallen onder de noemer ‘algemene juridische
terminologie’, met termen als ‘akte’, ‘volmacht’, ‘recht’, ‘geheimhoudingsplicht’ of
verbindingseenheden zoals ‘in overeenstemming met’, ‘houdende’, ‘bij gebreke van’ etc.
Vooraan in dit boek staat een activatiecode die toegang geeft tot de bijbehorende databank.
P.VandenBulcke, C.DeGroote (I-9789400008489) oktober 2017 410pag. € 75,00
Wörterbuch Recht - Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch
Handzaam zeer praktisch aktueel tweetalig juridisch woordenboek voor een zeer zachte prijs.
K.Linhart (Beck-9783406674655) 2e dr. mei 2017 392 pag. € 39,00

-------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2016 :
Fockema Andreae's Juridisch Woordenboek
HET ENIGE IN NEDERLAND
Bevat duizenden juridische termen, afkortingen en begrippen uniek maakt met verwijzingen
naar de desbetreffende wetsartikelen bevat. Naast wetten, juridische termen en afkortingen
zijn ook woorden opgenomen die in de wetenschap of praktijk een eigen inhoud hebben
gekregen. Deze 16e editie is integraal herzien. Alle trefwoorden en verwijzingen zijn
nauwlettend gecontroleerd en waar nodig verwijderd of aangepast. In onbruik geraakte
afkortingen zijn verwijderd. Verder bevat deze editie meer nieuwe lemmata dan ooit tevoren.
R.v.Caspel,M.Damen (N-9789001863128) 16e dr.medio augustus 2016 436 pag. € 59,25
Juridisch-Economisch Lexicon - Nederlands-Engels
OOK ONLINE VERSIE
Het Juridisch-Economisch Lexicon is een actueel en betrouwbaar woordenboek voor de vakman
en vakvrouw. Het biedt u de zekerheid van de juiste vertaling. Het veel gebruikte Lexicon
wordt gezien als dé vertaalnorm; gezaghebbende instanties verwijzen graag naar dit
standaardwerk. Het wordt gebruikt op rechtbanken, advocaten- en notariskantoren,
universiteiten, hogescholen en vertaalopleidingen. Bijzonder aan het Lexicon zijn de vele
voorbeeldzinnen. Deze maken het extra gemakkelijk de juiste term te kiezen. Vaak vindt u

zelfs een kant-en-klare vertaling van de zin waar u aan werkt. Het Lexicon telt inmiddels maar
liefst 85.000 ingangen en 68.500 voorbeeldzinnen. De samensteller van het JuridischEconomisch Lexicon is Aart van den End, een gedreven juridisch vertaler en ervaren
lexicograaf. Hij is de oprichter van Gateway Vertalingen, een bureau dat een zeer grote
expertise op juridisch, algemeen-economisch en onroerend goed gebied heeft opgebouwd. Het
Lexicon vindt zijn oorsprong in die vertaalpraktijk. Geheel geactualiseerde nieuwe editie.
A.v.d.End (K-9789013134810) 6e dr. april 2016
1320 pag. geb. € 299,00
NIEUWE ONLINE VERSIE BESCHIKBAAR IN MEI 2016 prijs ca. € 250,00 (ex.btw) PER JAAR
In de online versie (uitsluitend op abonnement) beschikt u ook over ENGELS-NEDERLANDS
COMBINATIEPRIJS BOEK + ONLINE ca. € 325,00 (ex. btw) PER JAAR op abonnement
Juridisch-Economisch Lexicon : Nederlands-Duits UITSLUITEND ONLINE op abonnement
Deze versie van het Juridisch-Economisch Lexicon is een compleet, online woordenboek

Nederlands-Duits. Hierin vindt u snel de juiste vertaling voor de term die u zoekt. Het woordenboek is
bijzonder ruim toegerust voor alle zakelijke communicatie en meer in het bijzonder voor de juridische
praktijk. Naast zoeken via ‘hoofdtermen’ en ‘voorbeeldzinnen’ biedt het Lexicon u vele voorbeeldzinnen.
Deze maken het extra gemakkelijk de juiste term te kiezen. Vaak vindt u zelfs een kant-en-klare vertaling
van de zin waar u aan werkt. Deze versie van het Lexicon telt inmiddels maar liefst 85.000 ingangen en
68.500 voorbeeldzinnen.
A.v.End (red.) uitsluitend ONLINE abonnement per jaar (1 gebruiker) € 159,00 (ex.btw)
Stroud's Judicial Dictionary of Words and Phrases
ENGELS RECHT
• Provides the judicial definitions of terms or words established in decided cases or statutes
• An authoritative guide to the present construction of words and phrases occurring in
legislation, decided cases and other legal documents
• Sets out, where applicable, the evolution of a term’s meaning
• Assists practitioners in construing legislation and other documents or in the drafting of
documents
• A practical source of guidance for the setting out of definitions of particular concepts in the
drafting of contracts and other legal documents
• Comprehensive coverage across three volumes of terms from the obscure to the everyday
• Includes both historic and contemporary terms
• Where a term is used in a number of legal areas the entry is broken down and sub-divided to
ensure ease of use
• The text is regularly updated via supplementation
• Linked and common terms are cross-referenced ensuring different usage of words is covered
• Also includes references to definitions contained in statutes
• Entries are reviewed and examined to ensure the work contains only terms that will be of
assistance to modern research
Ook als e-book verkrijgbaar en in combinative met gedrukte versie.
D.Greenberg (ed.)(S&M-9780414057227) 9edr.oktober 2016 3 vol.geb. ca. € 770,00
---------------------------------------------------------------------------------------------English Legal Terminology – Legal concepts in language
Legal English is a professional language. This means that a good command of ordinary English
does not automatically make a student proficient in legal English. Many foreign law students on
English language programmes experience problems when suddenly all their lectures,
textbooks, discussions and written work have to be in English. A lack of familiarity with legal
English can seriously impede their progress. And a command of legal English is not just a
desirable academic skill. It has become an absolute 'must' for today's legal professionals
working in internationally orientated law firms. This book offers:vocabularies providing sets of
legal terminology associated with the legal system, civil procedure, EU law, tort, contract law
and company law; text putting the terms in the vocabularies into their legal context; case
discussion questions in order to practice using the terminology; knowledge questions to ensure
that the reader has understood the legal concepts. Textbooks on English law are too detailed
for those who want to understand English legal terminology rather than English law itself.
Legal dictionaries are useful but, as the words are ordered alphabetically, terms are treated in
isolation.
H.Gubby (B-9789462366046) 4e dr. medio december 2015 ca. 220 pag. € 35,00
Juridisch Economisch Lexicon Nederlands-Duits (uitg. Paris)

Het Juridisch-Economisch Lexicon is een compleet online woordenboek Nederlands-Duits.
Hierin vindt u snel de juiste vertaling voor de term die u zoekt. Het woordenboek is bijzonder
ruim toegerust voor alle zakelijke communicatie en meer in het bijzonder voor de juridische
praktijk. actueel: voortdurend worden nieuwe termen en voorbeeldzinnen toegevoegd
juridisch en economisch: onmisbaar voor de financiële en juridische professional die zaken
doet met Duitsland. Het werk is samengesteld door het vertaalbureau Gateway van Aart van
den End en zijn professioneel team waar ook het fameuze Nederlands –Engels en EngelsNederlands Juridisch Economisch Lexicon samengesteld is.
Voordelen:
 beschikbaar: via internet, waar en wanneer u maar wilt, u hoeft niets te installeren
 meerdere zoekmogelijkheden: waaronder zoeken in voorbeeldzinnen
 service: een niet gevonden term rechtstreeks voorleggen aan de samenstellers
 extra: bijlage met gerubriceerde lijst met interessante links
De prijzen voor een online-jaarabonnement op het Juridisch-Economisch Lexicon zijn:
1e gebruiker: € 298 - per extra gebruiker: € 79,50 (prijzen zijn exclusief 21% btw).
Gratis proefabonnement: een maand gratis toegang, zonder verdere verplichtingen.
Le Docte – Viertalig Juridisch Woordenboek
Geheel herschreven en uitgebreide editie van dit unieke viertalig juridisch woordenboek.
Ca.30.000 juridische termen en uitdrukkingen naast elkaar in het Nederlands (Belgisch en
Nederlands apart aangegeven), Frans, Engels en Duits, met terugvertaling vanuit het Frans en
Duits via de registers. Naast deze gedrukte versie verschijnt ook de digitale versie zowel op
cd-rom als online (op abonnement). Alleen in de digitale versie is ook de index van de Engelse
begrippen opgenomen.
Prijsinformatie digitale versie op aanvraag.
H.W.am Zehnhoff e.a.(9789050951265) 6e dr. november 2011
1464 pag. geb. € 285,00
Legal English (Nederlands-Engels) – a practical approach
Praktijkgerichte focus op het vergaren van juridisch Engels vocabulaire en communicatievaardigheden die vereist zijn in de internationale rechtspraktijk. Men leert juridisch Engels
herkennen en begrijpen en het actief en correct te gebruiken aan de hand van oefeningen die
gebaseerd zijn op authentieke juridische teksten. Oefeningen, gebaseerd op authentieke
juridische teksten, stimuleren zelfstudie en zijn tegelijkertijd geschikt als lesmateriaal. Tevens
is een verklarende woordenlijst en grammatica-overzicht opgenomen.
W.Meulenberg (K-9789013136845) 3e dr. augustus 2016 192 pag. € 37,75
Practical Legal English: Legal Terminology
Nieuwe editie van dit onmisbare hulpmiddel bij het gebruik van dé internationale juristentaal.
H.Gubby (9789462360983) 2e dr. oktober 2013
140 pag. € 31,00
Stroud’s Judicial Dictionary of Words and Phrases
Al decennia lang het meest uitvoerige Engelse juridisch woordenboek, een uniek naslagwerk.
D.Greenberg (ed.) (9780414024519) 8e dr. augustus 2012 geb. in 3 delen
ca. € 860,00
Verzekering en Aansprakelijkheid. Tweetalig Fraseologisch Woordenboek
Aangezien voor de combinatie Nederlands-Frans en omgekeerd geen specifiek woordenboek
voor de verzekeringssector bestaat, heeft de auteur zijn verzameling uitdrukkingen op schrift
gesteld, niet alleen ten bate van alle vertalers die in deze branche werkzaam zijn, maar ook
van hen die te maken hebben met het opstellen of uitwerken van allerlei
verzekeringstechnische documenten. Hoofdzakelijk zijn die woorden, uitdrukkingen en zinnen
opgenomen, die aanleiding kunnen geven tot moeilijkheden bij het vertalen in of uit het Frans.
A.Surewaard (9789046606490) maart 2014
248 pag. € 36,50

