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 Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk                       

 

                               ALGEMEEN  JURIDISCH 
 

1c: algemene wettenbundels  JAARLIJKSE UITGAVEN STAND  01-05-2023 

 

NIEUW in 2023: 
 
Deutsche Gesetze  2023-I  (Gebundene Ausgabe)     VERSCHIJNT 1 of 2X PER JAAR  

Ingebonden alternatief voor losbladige uitgave(per 25-08-22) met uitvoerig zakenregister.  

M.Habersack (Beck-9783406799143)  april 2023            4700  pag. geb.    ca. € 49,95 

 
Verzameling Wetgeving Notariaat 2023 Civiel & Fiscaal Recht       JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzicht van de voor het notariaat belangrijke wetteksten, verdragen en overige regelgeving. 

W.Speetjes,A.Stollenwerck(red.)(S-9789012408554) 1 maart 2023     2752 pag.    € 117,50 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2022: 
 

Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2022-2023          JAARLIJKSE UITGAVE 

De actuele tekst van het volledige BW per 1 juli 2022. Toekomstige wijzigingen zijn cursief 

opgenomen. In de marge toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

C.Mak,R.Klomp(red.)(A-9789493199668) 31e dr.  augustus 2022     1024 pag.  € 39,50 

 

Burgerlijk Wetboek van Aruba – inclusief overgangsrecht 

Bevat tekst van het Burgerlijk Wetboek van Aruba per 01-09-2021. Naast BW is gewijzigde 

Landsverordening overgangsbepalingen Nieuw BW opgenomen, evenals overgangsbepalingen. 

C.Bollen,J.Hamers (B-9789462126817)  maart 2022                       551 pag.    € 39,00 

 
Kluwer Collegebundel 2022/2023(K-9789013167474) 11 juli 2022  6248 pag.  € 47,50 

 

Kluwer Collegebundel 2022/2023 LIMITED EDITION (K-9789013167498)   € 52,51 

Luxe uitvoering van de Collegebundel, voorzien van leeslinten, hard cover en bewaarbox. 

Professionele versie, fraai stevig ingebonden en in foudraal: voor de praktijkjurist !! 

Nu voor maar € 5,00 extra, MAAR HET IS EEN LIMITED EDITION: snel beslissen !!! 

Deze LIMITED EDITION verschijnt ca. 15 juli 2022 

 

Sdu(voorheen Vermande) Wettenbundelbundel te verwachten 1 augustus 2022 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2022/2023 (S-9789012408080) juli  6766 pag. € 46,75 

 

 
Verzameling Wetgeving Notariaat 2022 Civiel & Fiscaal Recht       JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzicht van de voor het notariaat belangrijke wetteksten, verdragen en overige regelgeving. 

W.Speetjes,A.Stollenwerck (red.)(S-9789012407625) maart 2022     2752 pag.    € 105,00 

 

 

Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2022-2023    JAARLIJKS 

incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving 

Bundelt alle actuele wetteksten, bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 juli 2022. Bevat 

laatste wijzigingen binnen BW en vele relevante wetsvoorstellen.  

(K-9789013167641) 10 augustus 2022                                            1264 pag.    € 34,00 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

NIEUW in 2021:  



 
Kluwer wettenbundels verschijnen beide rond 2 juli 2021 

Kluwer Collegebundel 2021/2022 LIMITED EDITION (K-9789013168199)     € 52,50 

Luxe uitvoering van de Collegebundel, voorzien van leeslinten, hard cover en bewaarbox. 

Professionele versie, fraai stevig ingebonden en in foudraal: voor de praktijkjurist !! 

Nu voor maar € 5,00 extra, MAAR HET IS EEN LIMITED EDITION, Dus snel beslissen !!! 

 

Kluwer Collegebundel 2021/2022 (K-9789013158182)  juli 2021     6344 pag.   € 47,50 

 

Sdu(voorheen Vermande) bundel volgens uitgever te verwachten ca. 29 juli 2021 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2021/2022 (S-9789012407007) juli  6850 pag. € 45,00 

 
Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2021-2022          JAARLIJKSE UITGAVE 

De actuele tekst van het volledige BW per 1 juli 2021. Toekomstige wijzigingen zijn cursief 

opgenomen. In de marge toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

C.Mak,R.Klomp(red.)(A-9789493199347) 30e dr. augustus 2021  1024 pag.  € 29,50 

 

Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2021-2022              JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat het complete BW, Brv, Fw, en selecties uit Grondwet, WvK en Kadasterwet, teksten per 

1 juli 2021. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister.  

E.Verheul(red.)(A- 9789493199354) 17e dr. begin september 2021  1464 pag.    € 32,50 

 
Schönfelder -  Deutsche Gesetze - Ausgabe 2021- II 

Deze ingebonden versie van de fameuze losbladige Schönfelder verschijnt minimaal 1x per 

jaar in een nieuwe editie. De meest complete compacte bundel Duitse wetgeving. 

H.Schönfelder,Habersack (Beck-9783406773723) november 2021  4576 pag. geb. ca.€ 45,00 

 
Verzameling Wetgeving Notariaat 20201 Civiel & Fiscaal Recht     JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzicht van de voor het notariaat belangrijke wetteksten, verdragen en overige regelgeving. 

W.Speetjes,A.Stollenwerck (red.)(S-9789012406758) maart 2021     2738 pag.    € 102,50 

 

 

Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2021-2022    JAARLIJKS 

incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving 

Bundelt alle actuele wetteksten, bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 juli 2021. Bevat 

laatste wijzigingen binnen BW en vele relevante wetsvoorstellen.  

(K-9789013162066) 10 augustus 2020                                            1272 pag.    € 33,00 

 

---------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2020: 

 
Kluwer uitgaven verschijnen beide rond 3 juli 2020 

Kluwer Collegebundel 2020/2021 LIMITED EDITION (K-9789013156119)     € 51,50 

Luxe uitvoering van de Collegebundel, voorzien van leeslinten, hard cover en bewaarbox. 

Professionele versie, fraai stevig ingebonden en in foudraal: voor de praktijkjurist !! 

Nu voor maar € 5,00 extra, MAAR HET IS EEN LIMITED EDITION, Dus snel beslissen !!! 

 

Kluwer Collegebundel 2020/2021 (K-9789013153798)  juli 2020  6236 pag.   € 46,50 

 

Sdu(voorheen Vermande) bundel volgens uitgever te verwachten ca. 21 juli 2020 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2020/2021 (S-9789012406093) juli  6750 pag. € 45,00 

 

 

Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2020-2021          JAARLIJKSE UITGAVE 

De actuele tekst van het volledige BW per 1 juli 2020. Toekomstige wijzigingen zijn cursief 

opgenomen. In de marge toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

C.Mak,R.Klomp(red.)(A-9789493199019) 29e dr. medio augustus 2020  ca.1000 pag.  € 29,50 

 

Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2020-2021              JAARLIJKSE UITGAVE 

https://www.jongbloed.nl/auteur/44461
https://www.jongbloed.nl/auteur/44461
https://www.jongbloed.nl/auteur/44461


Bevat het complete BW, Brv, Fw, en selecties uit Grondwet, WvK en Kadasterwet, teksten per 

1 juli 2020. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister.  

E.Verheul(red.)(A- 9789493199026) 16e dr. medio augustus 2020  ca. 1400 pag.    € 31,50 

 

Nederlandse Vertaling van het Turks Burgerlijk Wetboek en Aanverwante Wet- en 

Regelgeving 

Bevat de Nederlandse vertaling van de personen- en familierechtelijke en erfrechtelijke 

bepalingen uit het Turkse recht. Vertaald zijn het Turks Burgerlijk Wetboek (Türk Medenî 

Kanunu) en de Invoeringswet (Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun), de Turkse Wet inzake het Internationaal Privaatrecht (Milletlerarası Özel Hukuk ve 

Usul Hukuku Kanunu), een aantal bepalingen uit de Turkse Grondwet (Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası) en de Ambtelijke voorschriften met betrekking tot de inschrijving in het 

familieregister van echtscheidingsbeslissingen uit het buitenland (Yabancı Ülke Adlî veya Idarî 

Makamlarınca verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik), met 

jurisprudentieverwijzingen. Bouwt voort op de vertaling uit 2010.   Symposium 18-11-2020 

F.Ibili (B-9789462907867) 2e dr. maart 2020                                        336 pag.    € 45,00 

 

Verzameling Wetgeving Notariaat 2020  Civiel & Fiscaal Recht     JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzicht van de voor het notariaat belangrijke wetteksten, verdragen en overige regelgeving. 

W.Speetjes,A.Stollenwerck (red.)(S-9789012405041) maart 2020  2648 pag.    € 99,95 

 

Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2020-2021    JAARLIJKS 

incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving 

Bundelt alle actuele wetteksten, bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 juli 2020. Bevat 

laatste wijzigingen binnen BW en volgende wetsvoorstellen : voorstel van wet houdende 

wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het 

verbieden van rechtspersonen; voorstel van wet houdende wijziging van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een 

beursvennootschap; voorstel van wet houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet 

franchise);voorstel van wet houdende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en 

executierecht. Ook de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is opgenomen 

(K-9789013157772) 20 juli 2020                                            1248 pag.    € 33,00 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2019: 
 

Kluwer Collegebundel 2019/2020 LIMITED EDITION (K-9789013151879)     € 51,50 

Luxe uitvoering van de Collegebundel, voorzien van leeslinten, hard cover en bewaarbox. 

Professionele versie, fraai stevig ingebonden en in foudraal: voor de praktijkjurist !! 

Nu voor maar € 5,00 extra, MAAR HET IS EEN LIMITED EDITION, Dus snel beslissen !!! 

 

Kluwer Collegebundel 2019/2020 (K-9789013151817)  juli 2019  6180 pag.   € 46,50 

 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2019/2020 (S-9789012404600) juli  6450 pag. € 45,00 

 

 

Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2019-2020          JAARLIJKSE UITGAVE 

De actuele tekst van het volledige BW per 1 juli 2019. Toekomstige wijzigingen zijn cursief 

opgenomen. In de marge toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

C.Mak,R.Klomp (red.) (A-9789492766717) 28e dr.  augustus 2019  996 pag.    € 29,50 

 

Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2019-2020              JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat het complete BW, Brv, Fw, en selecties uit Grondwet, WvK en Kadasterwet, teksten per 

1 juli 2019. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister.  

J.Spath (red.) (A-9789492766724) 15e dr.  augustus 2019  1386 pag.    € 31,50 

 

Burgerlijk Wetboek - Geannoteerd editie 2019                                BELGISCH RECHT 



Bevat volledig geactualiseerde tekst van de bepalingen van het Belgisch BW, aangevuld met 

referenties van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak, interessante 

rechtsleer en overzichten van rechtspraak. De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en 

met 1 september 2019. Ook de reeds ingevoerde bepalingen van het (Nieuw) Burgerlijk 

Wetboek, nl. boek 8 inzake bewijs, werden toegevoegd (voorlopig zonder annotaties). Deze 

bepalingen treden pas in werking vanaf 1 november 2020. 

M.Dambre e.a.(red.)(DieKeure-9789048635955)november 2019   ca. 1220 pag.   ca. € 200,00 

 

Verzameling Wetgeving Notariaat 2019  Civiel & Fiscaal Recht     JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzicht van de voor het notariaat belangrijke wetteksten, verdragen en overige regelgeving. 

W.Speetjes,A.Stollenwerck (red.) (S-9789012404129) maart 2019  2720 pag.    € 95,00 

 

Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2019-2020    JAARLIJKS 

Bundelt alle actuele wetteksten, bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 augustus 2019. 

Nieuw opgenomen zijn wetsvoorstellen: Wet herziening partneralimentatie; Wet bestuur en 

toezicht rechtspersonen; Bevorderen langtermijnbetrokkenheid van aandeelhouders; Wet 

continuïteit ondernemingen. De Wet arbeidsmarkt in balans is in het Staatsblad gepubliceerd 

(Stb. 2019, 219). Deze wet is meegenomen in deze bundel. Dit geldt ook voor de Wet 

collectieve afwikkeling massaschade (Stb. 2019, 130). 

(K-9789013153675) 1 augustus 2019     1260 pag.    € 32,00 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2018: 

 
Kluwer Collegebundel 2018/2019 LIMITED EDITION (K-9789013147544)  € 60,00 

Professionele versie, fraai stevig ingebonden en in foudraal: voor de praktijkjurist !! 

 

Kluwer Collegebundel 2018/2019 (K-9789013147520) juli 2018  5820 pag.  € 45,00 

 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2018/2019 (S-9789012402408) juli  7000 pag. € 45,00 

 

Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2018-2019          JAARLIJKSE UITGAVE 

De actuele tekst van het volledige BW per 1 juli 2018. Toekomstige wijzigingen zijn cursief 

opgenomen. In de marge toelichtende kopjes en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 

C.Mak,R.Klomp (red.) (A-9789492766250) 27e dr.  augustus 2016  1008 pag.    € 25,00 

 

Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2018-2019              JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat het complete BW, Brv, Fw, en selecties uit Grondwet, WvK en Kadasterwet, teksten per 

1 juli 2018. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister.  

J.Spath (red.) (A-9789492766267) 15e dr.  augustus 2018  1410 pag.    € 29,50 

 

Verzameling Wetgeving Notariaat 2018  Civiel & Fiscaal Recht     JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzicht van de voor het notariaat belangrijke wetteksten, verdragen en overige regelgeving. 

W.Speetjens,A.Stollenwerck (red.) (S-9789012401722) maart 2018  2722 pag.    € 85,60 

 
Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2018-2019    JAARLIJKS 

Diverse recente en op handen zijnde wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek onderstrepen het 

belang van deze uitgave. Zo trad op 1 januari 2018 de Wet van 24 april 2017 in werking. Deze 

wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet is erop gericht de 

omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken, Stb 177. Voor partners die 

een huwelijk of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan na 1 januari 2018, zonder 

voorafgaand huwelijkse voorwaarden op te stellen, is een beperkte gemeenschap van 

goederen ontstaan. Echter, voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen (zonder 

huwelijkse voorwaarden) die zijn voltrokken vóór deze datum blijft de wettelijke gemeenschap 

van goederen van voor die datum gelden. Om deze reden is op diverse plaatsen de wettekst 

van voor 1 januari 2018 in een voetnoot opgenomen. Ter aanvulling op de wetteksten (per 15 

juni 2018) zijn ook aanverwante wet- en regelgeving opgenomen. Bevat ook het wetsvoorstel 

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Kamerstukken 34491). Toekomstige en gedeeltelijk 

ingevoerde KEI-regelgeving in deze uitgave zijn cursief gedrukt. 

(K-9789013149128) begin augustus 2018     1284 pag.    € 30,00 



 
Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2020-2021    JAARLIJKS 

incl. de FW, overgangsrecht en toekomstige wetgeving 

Bundelt alle actuele wetteksten, bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 juli 2020. Bevat 

laatste wijzigingen binnen BW en volgende wetsvoorstellen : voorstel van wet houdende 

wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het 

verbieden van rechtspersonen; voorstel van wet houdende wijziging van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een 

beursvennootschap; voorstel van wet houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet 

franchise);voorstel van wet houdende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en 

executierecht. Ook de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is opgenomen 

(K-9789013157772) juli 2020                                            1248 pag.    € 33,00 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2017: 
 

Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2017-2018 

De actuele tekst van het volledige BW (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). 

Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2017. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet 

in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. 

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een 

uitgebreid trefwoordenregister. 

C.Mak,R.Klomp (red.) (A-9789069169699) 26e dr.  augustus 2017  996 pag.    € 25,00 

 

Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2017-2018          HANDIG VOOR DE CIVILIST 

Bevat het complete BW, Brv, Fw, en selecties uit Grondwet, WvK en Kadasterwet, teksten per 

1 juli 2017. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister.  

J.Spath (red.) (A-9789069169736) 13e dr.  augustus 2017  1428 pag.    € 29,50 

 

Kluwer Collegebundel 2017/2018 LIMITED EDITION (K-9789013140897)  € 60,00 

Professionele versie, fraai stevig ingebonden en in foudraal: voor de praktijkjurist !! 

 

Kluwer Collegebundel 2017/2018 (K-9789013140880) juli 2017  5820 pag.  € 45,00 

 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2017/2018 (S-9789012399999) juli  6600 pag. € 45,00 

 

 

Palandt – BGB-2018                                                                      JAARLIJKSE UITGAVE 

Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen insbesondere mit Einführungsgesetz (Auszug) 

einschließlich Rom I-, Rom II- und Rom III-Verordnungen sowie Haager Unterhaltsprotokoll 

und EU-Erbrechtsverordnung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (Auszug), Wohn- und 

Betreuungsvertragsgesetz, BGB-Informationspflichten-Verordnung,Unterlassungsklagengesetz, 

Produkthaftungsgesetz, Erbbaurechtsgesetz,Wohnungseigentumsgesetz,Versorgungsausgleichs 

gesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Gewaltschutzgesetz - Rechtsstand: Redaktionsschluss: 

15. Oktober 2017; Gesetzesstand: 15. Januar 2018. De DUITSE T&C Burgerlijk Wetboek 

O.Palandt (ed.)(Beck-9783406714009) 77e dr.december 2017 3280 pag. geb.    € 115,00 

 

Verzameling Wetgeving Notariaat 2017  Civiel & Fiscaal Recht     JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzicht van de voor het notariaat belangrijke wetteksten, verdragen en overige regelgeving. 

W.Speenjes,A.Stollenwerck (red.) (S-9789012399418) maart 2017  2564 pag.    € 82,70 

 

Wetteksten BW / Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2017-2018    JAARLIJKS 

Handzame pocket uitgave bijgewerkt tot 15 juni 2017.Ook zijn opgenomen een aantal 

wetsvoorstellen: de Wet van 24-04-2017, Stb. 277, tot wijziging van Boek 1 BW en de 

Faillissementswet om de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken 

(inwerkingtreding per 01-01-2018). Evenals het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen (Kamerstukken 34491), dat enkele bepalingen omtrent het bestuur en de RvC 

van commissarissen moet uniformeren en verduidelijken. Bevat ook drie wetten in het kader 



van het KEI-project : Wet 13-07-2016, Stb. 2016, 288, tot wijziging van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering en de Awb in verband met vereenvoudiging en digitalisering van 

het procesrecht (KEI I), Wet van 13-07-2016, Stb. 2016, 289, tot wijziging van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het 

procesrecht in hoger beroep en cassatie (KEI II), Invoeringswet vereenvoudiging en 

digitalisering procesrecht (Uittreksel) (KEI III). 

(K-9789013140859) augustus 2017     1224 pag.    € 30,00 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VERSCHENEN in 2016: 
 

Ars Aequi Burgerlijk Wetboek – Teksteditie 2016-2017 

De actuele tekst van het volledige BW (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). 

Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2015. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet 

in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. 

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een 

uitgebreid trefwoordenregister. 

C.Mak,R.Klomp (red.) (A-9789069167749) 25e dr.  augustus 2016  1016 pag.    € 25,00 

 

Ars Aequi Burgerlijk Recht – Teksteditie 2016-2017          HANDIG VOOR DE CIVILIST 

Bevat het complete BW, Brv, Fw, en selecties uit Grondwet, WvK en Kadasterwet, teksten per 

1 juli 2015. Toekomstige wijzigingen zijn cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de 

marge voorzien van toelichtende kopjes, bevat een uitgebreid trefwoordenregister.  

J.Spath (red.) (A-9789069167756) 12e dr.  augustus 2016  1386 pag.    € 29,50 

 

Kluwer Collegebundel 2016/2017 LIMITED EDITION (K-9789013136258) geb. € 60,00 

Professionele versie, fraai stevig ingebonden en in foudraal: voor de praktijkjurist !! 

 

Kluwer Collegebundel 2016/2017 (K-9789013136241) juli 2016  5816 pag.  € 45,00 

 

Sdu Verzameling Ned. Wetgeving 2016/2017 (S-9789012398008) juli  6624 pag. € 45,00 

 

Schönfelder Deutsche Gesetze, Ausg. II/2015 - gebundene Ausgabe ohne Fortsetzung, 

“Vastbladig” uitgegeven, fraai ingebonden alternatief voor het bekende losbladige Duitse 

standaardwerk. Inhoudelijk identiek aan de losbladige uitgave en verschijnt minstens 1x per 

jaar, soms 2x, afhankelijk van de wetswijzigingen. Dit is dé Duitse wettenverzameling. 

Schönfelder (BV-9783406684050) november 2015   4420 pag. geb. € 43,80 

 

Vademecum Notariaat 2013/2014 
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