
SDU Commentaren  - actuele stand  per 01-11-2022     (gebaseerd op de 

beschikbare informatie van de uitgever)          diverse  prijzen zijn nog van 2021                                                 

Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht – editie 2021                                                                                                

(9789012406437)  januari 2021  1264 pag. geb. € 179,85                                                                                                                                   

abonnement boek + online updating  per jaar  ca. € 165,00 (ex. 9% btw) 

Sdu Commentaar Algemene Wet Bestuursrecht – editie 2016                                                                                                                                    

(9789012397773) mei 2016  1786 pag. geb. € 145,25                                                                                                         

abonnement boek + online updating per jaar    €  137,00 (ex 9% btw) 

Sdu Commentaar Arbeidsrecht - editie 2022 : Thematisch                 

DIT IS DE BEKENDE VERSIE                                                                                            

(9789012407403)  december 2021   4128 pag. geb. (2 delen)  €  325,00                                                                                                  

abonnement  boek + online  updating per jaar   ca. € 325,00  (ex 9% btw) 

Sdu Commentaar Arbeidsrecht - editie 2021-22  : Artikelsgewijs                                                                                      

(9789012407168)  5e dr. februari 2022   1481  pag. geb. € 155,00                                                                                                         

abonnement  boek + online updating per jaar ca. € 155,00 (ex 9% btw) 

Sdu Commentaar - AVG  - editie 2021                                                                                                                                                       

(9789012407335) augustus  2021           556 pag. geb.    € 119,90 

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht- editie 2021                                                                                                     

(9789012404754)  mei 2021  2568 pag. geb. ( in 2 banden) € 299,00                                                                                                    

abonnement  boek + online updating per jaar  € 299,00  (ex 9% btw) 

Sdu Commentaar Erfrecht – editie 2020 -2021                                                                                                                

W.Breemhaar,P.Knoppers,A.Stille(S-9789012405515) november 2020     1076 pag. geb.  

€ 125,00 

Sdu Commentaar  Europees Migratierecht - editie 2018 
(9789012402606)  juli 2018    1210 pag. geb.  € 175,00 

Sdu Commentaar EVRM  editie 2020-2021               NU IN EEN BAND                                                                                                                               

J.Gerards e.a.(red.) (S-9789012405492)januari 2020   2528 pag. geb.   € 190,75 

Sdu Commentaar - Gedwongen Zorg - editie 2021                              

R.Keuremtjes e.a. (red.) (S-9789012404655) december 2020    898 pag. geb.   € 145,00 

Sdu Commentaar – GEMEENTEWET – editie 2022                                                                                                                                                                                                                

C.Broer e.a.(red.)(S-9789012408066) april 2022          624 pag. geb.  €  112,30 

Sdu Commentaar Huurrecht - editie 2021                                                                                                                                                                                 

(9789012407496) 5e dr. december 2021    1144  pag. geb. € 139,95                                                                                                                     

abonnement boek + online updating per jaar  ca. € 140,00 ( ex. btw) 

Sdu Commentaar Insolventierecht – editie 2022                                                                                       

(9789012407663)  februari 2022   1692 pag.  geb. € 320,00                                                                                                                         

abonnement boek + online updating per jaar ca. € 320,00  ex  (9% btw)  



 Sdu Commentaar Internationaal Privaatrecht. (Boek 10 BW) 
editie 2020                                          (97890212405539) maart 2020    484 

pag. geb.    € 125,00                                                                                                          

abonnement boek + online updating per jaar ca. € 125,00  ex  (9% btw) 

Sdu Commentaar Jeugdrecht  - editie 2013-2014 

 (9789012389068) juni 2013  2344 pag. geb. € 200,35 

abonnement boek + online updating per jaar  € 189,00 (ex. 9% btw) 

 

Sdu Commentaar Ondernemingsrecht – editie 2021-2022                                                                                                                    

(9789012407687) mei 2022  2644 pag. geb.  € 300,00                                                                                                        

abonnement boek + online updating  per jaar  ca.€ 300,00 (ex. 9% btw) 

Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur  - editie 2020-2021                                                                  

(9789012406659)  november 2020    388 pag. geb. €108,85                                                                                                               

t abonnement boek + online updating per jaar  ca.  € 110,00 (excl.  9%btw)  

VERVANGEN DOOR SDU COMMENTAAR WET OPEN OVERHEID                                                                                                                                                                                                                                  

Sdu Commentaar Personen- en Familierecht (Boek 1 BW) - editie 

2020-2021                                                                                                     

(S-9789012404709) december 2020         1156 pag. geb.    € 225,00                                                                                                        

abonnement boek + online updating  per jaar  € 200,00 (ex. 9% btw) 

Sdu Commentaar Relatierecht – editie 2014                                                                                                                                        

(9789012386968) mei 2014   2172 pag. geb.    € 200,35                                                                                                       

abonnement boek + online updating  per jaar  € 189,00 (ex. 21% btw) 

Sdu Commentaar Strafrecht – editie 2019-2020                                                                                                                                        
(9789012404259) juli 2019  2482 pag. geb. (2 bnd.) € 199,00                                                                                                                                 

abonnement boek + online updating  per jaar   € ….  ( ex. 9% btw) 

Sdu Commentaar Strafvordering – editie 2019-2020                                                                                                           
(9789012404242) juli 2019  3588 pag. geb.(2 bnd.)   € 199,00                                                                                                  

abonnement boek + online updating  per jaar  € …..  (ex. 9%. btw ) 

Combinatieabonnement boeken + online:  Strafrecht + Strafvordering : per jaar  

€…….. (ex. 21% btw) 

Sdu Commentaar Vermogensrecht – editie 2020                                                                                                             

(9789012405522) maart 2020   2700 pag. geb. ( 2delen)  € 358,,56                                                                                                     

abonnement boek + online updating per jaar   ca. € 358,00 (excl.  9%btw) 

Sdu Commentaar Vreemdelingenwet 2000 – editie 2017                                                                            

T.Spijkerboer e.a. (S-9789012395380)  januari 2017    1168  pag. geb.    € 150,00 

Sdu Commentaar Wet Arbeid Vreemdelingen- editie 2017-2018        
(9789012401180) februari 2018     674 pag. geb.  € 95,00                                                                                                                           

abonnement boek + online updating  per jaar   ca.€ 95,00 (excl.  9%btw) 



Sdu Commentaar Wet Bescherming Persoonsgegevens  - editie -

2017    VERVANGEN DOOR AVG                                                    
(9789012401029)  november 2017   584 pag. geb.  € 90,10                                                                                                               

abonnement boek + online updating per jaar  ca. € 92,00 (excl.  9%btw) 

Sdu Commentaar Wet Inburgering           NIET MEER LEVERBAAR                                                                                                                                                                 

(9789012380126)  medio 2010   326 pag. geb.   € 50,50  

NIEUW !!!!                                                                                                 

Sdu Commentaar Wet Open Overheid - editie 2022-2023                    

H.ten Cate e.a. (S- 9789012408363)  oktober 2022          386 pag. geb.    € 114,40 

 


