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NIEUW in 2019:
Aanvullen van Subjectieve Rechten (Onderneming & Recht nr.109)
Wanneer verkrijgt iemand met het ene recht ook automatisch een daarmee samenhangend
ander recht ? In het Nederlandse vermogensrecht is bepaald dat iemand die een recht
verkrijgt, ook de bij dat recht behorende afhankelijke rechten, nevenrechten en kwalitatieve
rechten krijgt. Echter, over de vraag wanneer een recht als ‘afhankelijk recht’, ‘nevenrecht’ of
‘kwalitatief recht’ aangeduid moet worden laait regelmatig discussie op in rechtspraak en
literatuur. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of de overgang van een vorderingsrecht
automatisch ook de overgang inhoudt van de met dat vorderingsrecht samenhangende
retentierechten, rechten uit eigendomsvoorbehoud, rechten uit bankgarantie en rechten uit
403-verklaring. De rechtspraktijk is zeer gebaat bij duidelijkheid. Voortbordurend op
rechtseconomische uitgangspunten uit de Amerikaanse literatuur, wordt hier een stappenplan
geboden om te bepalen op welke wijzen de wet rechten al dan niet aan elkaar koppelt. Voor
sommige rechten waarvoor de wet geen regeling biedt, geldt dat het wel degelijk handig zou
zijn wanneer ze aan een ander recht gekoppeld kunnen worden. Voor deze gevallen wordt
aangegeven wat partijen ook zelf kunnen doen om rechten aan elkaar te koppelen. Grondige
doorlichting van afhankelijke rechten, nevenrechten en kwalitatieve rechten maken deze
uitgave van bijzonder grote waarde voor de rechtspraktijk.
T.Booms (K-9789013153453) medio april 2019 616 pag.geb. € 84,50
Asser 6-III - Algemeen Overeenkomstenrecht
Systematisch, weloverwogen en grondig commentaar op het algemene overeenkomstenrecht.
In deze geactualiseerde nieuwe druk vindt u onder meer de begrippen overeenkomst en
eenzijdige rechtshandeling, de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst, de gevolgen
van de overeenkomst ten aanzien van derden, en de nietigheid, vernietigbaarheid en
ontbinding van de overeenkomst. Geheel geactualiseerde versie van dit deel Asser Hartkamp.
A.Hartkamp,C.Sieburgh (K-9789013149876) 15e dr.begin januari 2019 780 pag.geb. € 149,50
Meerpartijenovereenkomst en Samenhangende Overeenkomsten (Mon.BW nr.A-29)
Van franchise tot projectovereenkomsten. Van online platforms tot crowdfunding. De
meerpartijenovereenkomst duikt overal op, maar bleef lange tijd onderbelicht in de
literatuur. Hier de eerste grondige analyse van de meerpartijenovereenkomst, samenhangende
overeenkomst en het fenomeen netwerken van overeenkomsten. Eén van de innovaties van
het NBW in 1992 was de introductie van de meerpartijenovereenkomst in art. 6:213 en 279
BW. En hoewel deze vorm steeds vaker voorkomt, is er tot op de dag van vandaag nauwelijks
over gepubliceerd. Allereerst in de algemene inleiding de theoretische fundering van de
overeenkomst. Schetst een noodzakelijk referentiekader, omdat meerpartijenovereenkomst op
fundamentele punten afwijkt van de gewone tweepartijenovereenkomst. Buigt zich over
samenhangende overeenkomsten tussen twee partijen, gevolgd door uitvoerige behandeling
van de meerpartijenovereenkomst. Behandelt vervolgens samenhangende overeenkomsten
tussen meer dan twee partijen, en netwerken van overeenkomsten. Deze analyse laat zien dat
het steeds gaat om de vraag of er samenhang moet worden aangenomen tussen
verbintenissen (en andere elementen, zoals bedingen). En juist dit vraagstuk laat zich lastig
beantwoorden wanneer er meer dan twee partijen bij betrokken zijn.
E.Tjong Tjin Tai (K-9789013146332) begin januari 2019 172 pag. € 47,50
Nemo Condicit Rem Suam (Meijers Inst.nr. 315) - over de samenloop tussen de rei
vindicatio en de condictio

Naar huidig Nederlands recht kan zich samenloop voordoen tussen de revindicatie en de
vordering uit onverschuldigde betaling. De mogelijkheid van deze samenloop is, historisch
gezien, opmerkelijk. In het Romeinse recht waren beide acties immers aan elkaar
tegengesteld. Samenloop tussen de rei vindicatio en de condictio, de voorloper van de huidige
vordering uit onverschuldigde betaling, was daarom principieel uitgesloten. Waar de rei
vindicatio was gebaseerd op het eigendomsrecht van de eiser, was de condictio gebaseerd op
de verplichting van de gedaagde om een zaak aan de eiser in eigendom over te dragen.
Centraal staat de vraag hoe de condictio zich heeft ontwikkeld tot een vordering die met de rei
vindicatio kan samenlopen. Bij deze ontwikkeling heeft de eis dat aan eigendomsoverdracht
een geldige titel (iusta causa) ten grondslag dient te liggen, een belangrijke rol gespeeld. De
historische ontwikkelingslijn wordt gevolgd vanaf klassiek Romeinse recht, via Middeleeuws ius
commune, naar invoering van codificaties in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Nederland. In
het bijzonder gaat de aandacht uit naar het ontwerp van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.
T.v.d.Wal (B-9789462906099) februari 2019
336 pag. € 45,00
Nietigheid en Aanverwante Rechtsfiguren in het Vermogensrecht
Recente evoluties hebben ervoor gezorgd dat de hedendaagse nietigheidsleer op haar grenzen
botst in het vermogensrecht. Het onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheid erodeert,
en het uitgangspunt dat een rechterlijke tussenkomst steeds noodzakelijk is, blijkt niet langer
houdbaar. Legt hier de grondslagen van de nietigheid in het vermogensrecht bloot en
analyseert de heersende theorie ten gronde. Werkt op basis van de fundamenten van het
vermogensrecht een duidelijk kader uit om orde te scheppen in de vele vragen die rijzen naar
aanleiding van de nietigheid. Theoretische onderscheidingen worden ingewisseld voor een
benadering die vertrekt vanuit het concrete geval, de rechtmatige belangen van de
betrokkenen en de inhoudelijke rechtsbeginselen die de basis vormen voor elke specifieke
oplossing. Talrijke figuren en schema’s vormen een overzichtelijke en praktische leidraad om
concrete nietigheidsvragen methodisch en secuur te beantwoorden.
F.Peraer (I-9789400009844) februari 2019
848 pag. geb. €175,00

-------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2018:
the Active Role of Courts in Consumer Litigation - Applying EU Law of the National Courts'
Own Motion
Traces the emergence of a specific EU Law doctrine governing the role of the national courts in
proceedings involving consumers that whilst only established more recently, has already
become an important benchmark for effective consumer protection. According to the ‘active
consumer court’ doctrine, developed in the case-law of the CJEU, national courts are required
to raise, of their own motion, mandatory rules of EU consumer contract law, notably those
protecting consumers from the use of unfair terms. This results in the strengthening of
procedural consumer protection standards in ordinary proceedings but also in payment order
proceedings, consumer insolvency proceedings or repossession proceedings directed against
the primary family residence of the mortgage debtor. The considerations of contractual
imbalance will now have to be taken into account in court proceedings leading to the reform of
national procedural safeguards to protect the weaker contractual party.
A.Beka (I- 9781780686172) augustus 2018
330 pag. € 89,00
Algemene Voorwaarden
Hoe worden algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing? Welke
mogelijkheden heeft de wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden om zich te
onttrekken aan de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden? Aandacht wordt besteed
aan de in de wettelijke regeling gehanteerde definities en het toepassingsgebied van de
wettelijke regeling, de opname van algemene voorwaarden in de overeenkomst, de
informatieplicht, de inhoudstoetsing, de bescherming van consumenten op basis van de
verschillende lijsten en de verplichting tot ambtshalve toetsing, de vraag in hoeverre
reflexwerking kan bijdragen aan de bescherming van commerciële partijen tegen door de
gebruiker van de algemene voorwaarden gehanteerde onredelijk bezwarende bedingen, en de
gevolgen van het oordeel dat de informatieplicht is geschonden of dat een beding onredelijk
bezwarend beding is. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid tot collectieve
actie tegen onredelijk bezwarende bedingen door belangenorganisaties. Volledig geactualiseerd
M.Loos (B-9789462905344) 3e dr. juli 2018
494 pag. € 85,50

Arresten Burgerlijk Recht – editie 2018
Geactualiseerde editie van de klassieke van Zeben-Sterk bundeling arresten, opgenomen zoals
zij in de NJ of de R. v.d.W zijn gepubliceerd, inclusief annotaties. Alle informatie is op
structurele wijze gerangschikt naar publicatiebron, jaar van publicatie en nummer dat in de
publicatiebron aan het arrest is toegekend. Bovendien zijn er 2 registers opgenomen, het een
chronologisch, en het ander naar wetsartikel waarvoor de uitspraak speciaal van belang is.
T.de Bie,J.de Jong van Lier (K-9789013140521) 23e dr. augustus 2018 2412 pag. € 42,00
Asser 3-I - Europees Recht en Nederlands Vermogensrecht
Biedt allereerst een beknopte inleiding in het Europese recht, inhoudelijk toegespitst op de
beoefening van het privaatrecht. Bespreekt vervolgens verschillende rechtsbronnen: Verdrag
inzake de Werking van de Europese Unie (VWEU), algemene beginselen van Unierecht,
richtlijnen, verordeningen, EVRM en EU-Handvest van de grondrechten. Per rechtsbron wordt
belicht waarin het belang ervan voor het Nederlandse vermogensrecht schuilt. Verschaft hierbij
antwoorden op essentiële vragen omtrent de interactie tussen Europese recht en het nationale
privaatrecht. Hoe wordt nationale privaatrechtelijke wetgeving aan direct werkend Europees
recht getoetst ? Wat is de directe inwerking van Europees recht op rechtsverhoudingen tussen
particulieren ? Welke indirecte inwerking van Europees recht is zichtbaar in die
rechtsverhoudingen via de open normen van het nationale recht? Bevat een tweetal Annexen.
De eerste biedt een korte inhoudelijke beschrijving van de voor het algemene vermogensrecht
belangrijke Europese richtlijnen. De tweede belicht diverse Europese regels die, hoewel ze
geen geldend recht, zich lenen als inspiratiebron op Europees en nationaal niveau.
A.Hartkamp (K-9789013151343) 4e dr. begin december 2018 364 pag. geb. € 77,50
Asser 7-IV - Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de
reisovereenkomst
Compleet en diepgaand commentaar op de overeenkomst van opdracht, waaronder speciale
vormen zoals de behandelingsovereenkomst en reisovereenkomst. De inhoud is grondig
herzien en bijgewerkt met de laatste rechtspraak en literatuur. Essentieel naslagwerk op het
gebied van beroepsaansprakelijkheid, gezondheidsrecht, reisrecht en tussenpersonen.
Europese regelgeving op dit vlak neemt toe. Landen die het moeten stellen zonder algemene
regelingen omtrent ‘service contracts’ pogen eveneens om tot een integraale behandeling van
dit type overeenkomsten te komen. De overeenkomst van opdracht werpt echter tal van
kwesties op, die stuk voor stuk een specifieke juridische analyse en regeling vergen. In
navolging van de steeds snellere ontwikkelingen is deze vernieuwde editie waar nodig grondig
herzien ter verheldering van het betoog en verduidelijking van de structuur. Een greep uit de
wijzigingen: hoofdstuk 7 inzake de reisovereenkomst geheel herschreven voor nieuwe Richtlijn
pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, korte aantekening over platformen,bijwerking
rechtsvergelijking (o.a. wijzigingen in de Franse Code civil), literatuur en jurisprudentie.
E.Tjong Tjin Tai (K-9789013149913) 3e dr.medio oktober 2018 520 pag. geb. € 97,50
Asser 7-VIII - Bewaarneming, Borgtocht, Vaststellingsovereenkomst, Bruikleen,
Altijddurende Rente en Spel en Weddenschap
Deze bijzondere overeenkomsten staan niet in het middelpunt van de rechtswetenschappelijke
belangstelling. Maar het zijn wel overeenkomsten die in het rechtsverkeer zo belangrijk zijn
dat de wetgever ze een bijzondere regeling in het B.W. waardig heeft gevonden. De bijzondere
regels zijn lang niet altijd vanzelfsprekend. Besteedt volop aandacht aan buitenlands recht en
bespreekt ook afwijkende opvattingen in literatuur en rechtspraak en schuwt de discussie niet.
Geheel geactualiseerd naar de stand van zaken per 01-01- 2018. Verouderde teksten hebben
plaatsgemaakt de nieuwste rechtspraak en literatuur, zowel uit binnen- als buitenland.
B.v.Schaick (K-9789013148336) 8e dr. februari 2018
356 pag. geb. € 75,00
Beginsel en Begrip van Verdeling (Ars Notariatus nr. 168)
Analyseert systematisch de kaders van de rechtshandeling van verdeling (BW 3.182). Door
haar relevantie binnen tal van vertakkingen van het recht, biedt deze analyse waardevolle
inzichten voor zowel wetenschap als praktijk. Het onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de
contractuele verdeling. Werpt binnen dit kader werpt een blik op uiteenlopende vraagstukken,
waaronder: voorwaarden voor de totstandkoming van verdeling, absorberende werking van
het wettelijke verdelingsbegrip, plaats van de rechtshandeling van verdeling ten opzichte van
handelingen die niet als verdeling kunnen worden aangemerkt.

T.Sikkema (K-9789013151633) november 2018

208 pag.

€ 49,50

Boom Basics – Contractenrecht
Geactualiseerd handig overzicht met de nieuwe wetswijzigingen.
L.Kremers (B-9789462905801) 3e dr. december 2018 152 pag.

€ 13,50

Capita Civilogie
Zo’n 10 jaar geleden werd de ‘civilologie’ in Nederland geïntroduceerd als een verzamelterm
voor rechtsgeleerd onderzoek en onderwijs naar de interactie tussen empirie en privaatrecht.
Nu, een decennium later, rijst de vraag wat er terecht gekomen is van die beweging. Wij
onderzochten en beschreven de omgang met de civilologie in een artikel voor de Belgische
bundel “Privaatrecht in Actie!” (W.H. van Boom & I. Giesen, Tien jaar civilologie: hoe ver staan
de luiken open? in: J. Baeck (red.), Privaatrecht in Actie!, die Keure: Brugge 2018, p. 13-46).
W.v.Boom,I.Giesen, augustus 2018
artikel
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Capita Civilogie - Handboek Empirie en Privaatrecht
(B-9789089748126) 2013 1228 pag.
uitverkocht maar GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Chitty on Contract DE ABSOLUTE “BIJBEL” VOOR HET ENGELSE OVEREENKOMSTENRECHT
Chitty on Contracts is the authority on the law of contract. It offers unrivalled expertise for
common law and commercial barristers and solicitors, as well as academics and the judiciary in
many countries across the world. Comprehensive, with a detailed review of recent case law
and legislation, Chitty is the practitioner’s choice for authority and accessibility. Across two
volumes, Chitty on Contracts examines the law of contract. Volume 1 covers General
Principles of Contract Law that apply to contracts of every kind, Volume 2 explores Specific
Contracts such as Sale of Goods, Construction and Credit & Security. The new edition,
substantially revised, encompasses all the latest developments in legislation and case law.
(Volume One of the work is available as a standalone for those who need coverage of the
general principles of contract law only. isbn 9780414065116 ca. € 490,00).
H.Beale (gen.ed.) (S&M-9780414065130) 33e dr. oktober 2018 2 vol. geb. ca. € 650,00
Commercial Contracts – Vol. 1
If you are drafting all of your contracts from scratch, you are wasting time - and a lot of
money. The 40 contract templates in this book incorporate internationally recognized
standards and laws for most business situations. The templates bridge many legal and cultural
traditions by harmonizing recurring legal provisions common to most domestic and
international contracts. Using uniform contractual rules, and not based on any specific national
law, the model contracts incorporate prevailing practices in trade and commerce. They are
carefully drafted without expressing a bias for any one particular legal system. The book
comprises a USB key with the text of the contracts ready for download. Not only do the models
offer flexible solutions to commercial agreements, the USB key makes it even simpler to adapt
the contracts for your specific case.
K.Kuilwijk (Westlex-9789492823014) april 2018 680 pag. geb. € 395,00
Commerciële Contractanten – consistenter differentiëren?
Het burgerlijk recht maakt een grofmazige tweedeling tussen enerzijds transacties met
consumenten (of: b2c-relaties), waar ongelijkheidscompensatie een vertrekpunt is, en
anderzijds transacties tussen commerciële partijen (of: b2b-relaties), waar dat niet zo is.
In deze oratie wordt betoogd dat deze tweedeling te absoluut is. Tussen commerciële
contractanten bestaat soms een dermate onrechtvaardige ongelijkheid, dat bescherming van
bepaalde partijen, zoals de zzp’er, nodig is. Dat leidt tot differentiatie tussen verschillende
commerciële contractanten. De wetgever differentieert weliswaar incidenteel en beschermt
soms bepaalde typen commerciële contractanten, zoals bij het wetsvoorstel Franchise, de
wettelijke handelsrente en algemene voorwaarden, maar doet dat volgens de auteur
inconsistent. brengt meer lijn in het onderscheid tussen commerciële contractanten. Aan de
hand van een nieuw criterium wordt duidelijk gemaakt wanneer een zwakkere commerciële
contractant zou moeten worden beschermd, en wanneer niet.
H.Schelhaas (B-9789462905177) juni 2018
42 pag. € 17,50
Consumer Sales Remedies in US and EU Comparative Perspective

In-depth study of the US and EU approaches towards consumer sales remedies. It covers the
topic comprehensively, also examining (extra)judicial application of remedies and notification
duties. Whereas EU rules prescribe a very strict hierarchy of remedies that are often
misunderstood by consumers, and are very favourable towards the remedy of specific
performance, in the US a strong preference for damages can be found. This means that
consumers often do not know which remedy they are exactly entitled to or how to invoke it in
a correct manner. Learning from both systems, this publication provides a valuable and
insightful contribution to the discussion of what the organisation of remedies should look like
to best protect consumers, written at a time when the EU is considering a 'new' consumer
sales Directive, and US scholars are working on the restatement of consumer contract law.
S.Jansen (I-9781780686516) augustus 2018
192 pag. € 59,00
Contract & Commentaar
De bijzondere bepalingen van een contract regelen de kernverplichtingen van partijen: wie
moet wat wanneer doen. Daarnaast bevat het contract standaardbepalingen. Die bepalingen
hebben geen betrekking op de kernverplichtingen, maar zijn wel van grote invloed op de
rechten en verplichtingen die uit het contract voortvloeien. Voor het goed kunnen opstellen of
beoordelen van een contract is gedegen kennis van deze standaardbepalingen vereist. Deze
kennisis echter verdeeld over een groot aantal bronnen die niet altijd goed toegankelijk zijn.
Daarnaast ontbreekt het de advocaat en bedrijfsjurist vaak eenvoudigweg aan tijd om de
nodige aandacht aan dit onderdeel van het contract te besteden. Biedt op overzichtelijke en
makkelijk toepasbare wijze inzicht in de belangrijkste juridische haken en ogen van twintig
veel voorkomende standaardclausules. Heeft tot doel de advocaat en bedrijfsjurist in staat te
stellen om betere contracten te maken. Aan de hand van het commentaar bij de
voorbeeldbepalingen is vast te stellen of – en zo ja in welke vorm – een standaardbepaling in
een contract moet worden opgenomen.
A.Bourdrez,A.Brons (B-9789462903500) 2e dr.juli 2018 166 pag. € 35,00
Cross-border Transfer and Collateralisation of Receivables - a comparative analysis of
multiple legal systems
Legal systems around the world vary widely in terms of how they deal with the transfer of and
security interests in receivables. Analyses three types of receivables financing transactions, ie
outright transfer, security transfer and security interests. Covers comprehensive comparison
and analysis of the laws on the transfer of and security interests in receivables of fifteen major
jurisdictions, encompassing common law jurisdictions, Roman–Germanic jurisdictions and
French–Napoleonic jurisdictions, as well as relevant EU Directives. Compares and analyses the
relevant legal systems of the US, Canada, New Zealand, Australia, Korea, Japan, France,
Belgium, England, Hong Kong, Singapore, China, Germany, Austria and the Netherlands.
Compares furthermore relevant international conventions; also proposes to establish an
international registration system for the transfer of and security interests in receivables.
Woo-jung Jon (Hart-9781509914340) januari 2018 336 pag. geb. ca. € 102,00
Embedding the Principles of Life Time Contracts - a research agenda for contract law
Following the success of Life Time Contracts: Social Long-term Contracts in Labour, Tenancy
and Consumer Credit Law (2014), in which EuSoCo laid out 16 Principles of Life Time Contracts
to apply whenever individuals seek to form or continue such social long-term relationships, in
this book, we expand thereon, making the Principles more accessible and useful to
practitioners, judges, and. As society depends on individuals being able to meet certain basic
necessities, the need to elaborate common principles to preserve and protect Life Time
Contracts remains crucial. In this book we focus on how practitioners, judges, and policy
makers can embed these sixteen Principles in the existing legal framework. To aid them in this
task, we expand on the way these Principles can be used to interpret and inform general
contract law, with a special emphasis on employment, consumer credit, and residential
tenancy contracts. We pay particular attention to those areas affected by the digital economy
and by regulatory measures introduced in response to the economic crisis and recession.
L.Ratti (ed.) (B-9789462367739) april 2018 344 pag. geb. € 100,00
European Contract Law European Contract Law in the Digital Age
Overview of the interactions between digital technologies and contract law and takes into
account the two (late) 2015 EU Commission proposals on digital contracting and digital
content. Goes beyond these proposals and is grouped around the three pillars of an

architecture of contract law in the digital age: the regulatory framework; digital interventions
over the life-cycle of the contract; and digital objects of contracting. The discussion of the
regulatory framework looks at the platforms used for digital contracting – such as Airbnb –
which are particularly important instruments for the formation of digital contracts. In
describing the life-cycle of the contract, this book shows how four key technologies (digital
platforms, Big Data analytics, artificial intelligence, and blockchain) are being used at different
stages of the contractual process, from the screening for contractual partners to formation,
enforcement and interpretation. Furthermore, digitally facilitated contracting increasingly
relates to digital content – for instance software – as the object of the contract but while this
area has notably been shaped by the proposed Directive on Contracts for the Supply of Digital
Content, this work shows that important questions remain unanswered.
S.Grundmann (I-9781780684772) februari 2018 346 pag. € 75,00
Europese Vliegtuigpassagiersrechten bij Vertraagde of Geannuleerde Vluchten
In 2017 werden er binnen de Europese Unie ongeveer 1 miljard vliegtuigpassagiers vervoerd.
De bescherming die hun bij vertraagde en geannuleerde vluchten wordt geboden, staat te
lezen in de Verordening Vliegtuigpassagiersrechten ((EG) nr. 261/2004). Ondanks haar goede
bedoelingen, heeft de Verordening met ernstige problemen te kampen. Juridisch-technische
onduidelijkheden, haar potentiële ongeldigheid alsook de vele verregaande tussenkomsten van
het Hof van Justitie zorgen ervoor dat het moeilijk is om nog door de wolken de lucht te zien.
Dit boek beoogt rechtsonzekerheid weg te werken en de toepassing van de Verordening te
verbeteren door onduidelijkheden uit te klaren, repercussies in kaart te brengen en concrete
oplossingen naar voren te schuiven.
R.v.d.Bruggen (Die Keure-9789048632824) juli 2018 …. pag. € 125,00
Eigendomsvoorbehoud
Het eigendomsvoorbehoud is een essentiële schakel in het handelsverkeer. Het stelt bedrijven
en personen in staat goederen te leveren zonder voor betaling de eigendom kwijt te raken.
Welke ruimte biedt de wet bij het bedingen van een eigendomsvoorbehoud? Wat is de positie
van de verkoper en koper in geval van een eigendomsvoorbehoud? En hoe kan het
eigendomsvoorbehoud worden ingezet bij financiering door een derde? Geeft hier een actuele
analyse op bovenstaande kwesties. Behandelt aan de hand van antwoorden op praktijkgerichte
vragen de inpassing ervan in het systeem van het vermogensrecht. Ontleedt uiteenlopende
vraagstukken omtrent functie, rechtvaardiging en rechtsgevolgen van eigendomsvoorbehoud,
zoals de positie van de verkoper en koper gedurende de periode van onzekerheid. Daarnaast
worden er actuele vragen behandeld tegen de achtergrond van de stand van zaken in de
literatuur en de rechtspraak. Bijzondere aandacht bestaat daarbij voor de verhouding van het
eigendomsvoorbehoud tot het fiduciaverbod van artikel 3:84 lid 3 BW. Biedt verdieping aan
praktijkjuristen maar is daarbuiten een aanrader, omdat het eigendomsvoorbehoud raakt aan
allerlei algemene goederenrechtelijke leerstukken. Behandelt in dat verband vragen rondom
het eigendomsvoorbehoud die vooralsnog in geen andere publicatie aan bod zijn gekomen.
E.Verheul (K-9789013146035) januari 2018 532 pag. € 79,50
Industry Codes of Conduct in a Multi-Layered Dutch Private Law
Gedragscodes spelen internationaal, Europees en nationaal op steeds meer privaatrechtelijke
terreinen een regulerende rol. Binnen het Nederlandse privaatrecht was er echter weinig
aandacht voor de (juridische) rol en betekenis van gedragscodes (en andere vormen van
private regelgeving). Aan de hand van een empirisch onderzoek naar de functies van
gedragscodes en een analyse van de wijze waarop de Europese en Nederlandse wetgever en
rechter omgaan met gedragscodes wordt geconcludeerd dat gedragscodes juridische relevantie
hebben als reguleringsinstrument, als beleidsinstrument én als argument voor rechters bij het
beslissen van privaatrechtelijke geschillen. Tilburgse dissertatie.
M-C Menting, december 2016
387 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Knellende Schuldenwetgeving
Tegenstrijdige regels in schuldhulpverlening. Burger die aanklopt bij de schuldhulpverlening
staat gemiddeld bij veertien schuldeisers in het krijt. Het innen en aflossen van schulden is
omgeven door een woud van regels die soms met elkaar in tegenspraak zijn. Rapport van
Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Sociaal Werk Nederland.
N.Jungmann e.a. juni 2018
59 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Misbruik van Bevoegdheid (Monografieën BW nr. A-4)
Ontvouwt hier het begrip van misbruik van bevoegdheid en daarmee samenhangende
rechtsfiguren als derogerende werking van redelijkheid en billijkheid, rechtsverwerking, de
clausula rebus sic stantibus, of - in breder verband - onrechtmatige daad en de hinder. De
uiteenzetting spitst zich toe op personen- en familierecht, arbeidsrecht, belastingrecht,
beslagrecht, burenrecht, faillissementsrecht, octrooirecht, procesrecht en vennootschapsrecht.
Sinds de laatste editie van 6 jaar terug heeft de rechtsontwikkeling flinke stappen genomen.
Op Europees vlak geldt het verbod van misbruik van bevoegdheid als algemeen beginsel van
het Unierecht. De grenzen van het leerstuk zijn daarmee drastisch verschoven, waarvan deze
nieuwste editie zich volop rekenschap geeft. Omvat een veelvuldig beroep op buitenlandse
wetgeving, rechtspraak en literatuur. Nieuwe literatuur en rechtspraak op zowel nationaal als
communautair niveau zijn opgenomen, evenals circa 70 nieuwe arresten en vonnissen.
E.Schrage (K-9789013145854) 3e dr. november 164 pag. € 47,50
Nijmeegs Europees Privaatrecht (Onderneming & Recht nr. 102) voor Carla Sieburgh
Levert een bijdrage aan het systematiseren van het geldende - over vele rechtsbronnen
verspreide - Unieprivaatrecht. Het belangrijkste doel van deze bundel is het completeren van
de kennis van de academicus en de praktijkjurist die goed thuis is op het gebied van het
nationale vermogensrecht met de Europeesrechtelijke aspecten van dit nationale recht.
Verschijnt ter gelegenheid van de overgang van Carla Sieburgh van de Radboud Universiteit
naar de Hoge Raad. De bundel bevat artikelen van een aantal directe Nijmeegse collegae, haar
promoti en haar promovendi. Zij sluiten in hun bijdragen aan bij de specifieke - mede door
Carla Sieburgh ontwikkelde - Nijmeegse wijze van beoefening van het Unieprivaatrecht.
C.Jansen e.a.(red.) (K-9789013146882) begin januari 2018 ca. 300 pag.geb. € 65,00
People, Planet, Privaatrecht - Over de rol van het privaatrecht bij het voorkomen en
herstellen van bedrijfsgerelateerde mensenrechten- en milieuschendingen in internationale
productieketens (serie Jonge Meesters)
Veel van onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland, soms onder niet
acceptabele omstandigheden. In Nederland doen zich de laatste jaren allerlei juridische
ontwikkelingen voor die verband houden met kwesties van internationaal maatschappelijk
verantwoord ondernemen (IMVO). Voorbeelden zijn de aansprakelijkheidsprocedures tegen
Nederlandse bedrijven als Shell en Trafigura in verband met de schadelijke gevolgen van hun
bedrijfsactiviteiten in ontwikkelingslanden, de IMVO-convenanten, tot stand gebracht binnen
bepaalde sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven, en het Wetsvoorstel zorgplicht
kinderarbeid dat momenteel voorligt in de Eerste Kamer. De hier geschetste ontwikkelingen
zijn zeker niet de enige juridisch relevante aspecten van het IMVO-debat in Nederland. Meer
dan genoeg voer voor “Jonge Meesters” 2018. Deze geven hun eigen, originele kijk op de
vraag welke rol het privaatrecht kan spelen bij het bevorderen van IMVO en bij redresseren
van schade aan mens en milieu als gevolg van ondernemingsactiviteiten in het buitenland
L.Enneking e.a.(red.) (B-9789462905757) december 2018 284 pag. € 39,00
de Prioriteitsregel in het Vermogensrecht (Ars Notariatus nr. 167)
De eerste titel waarin de toepassing van de prioriteitsregel centraal staat. Dit is van groot
belang - want ondanks dat de regel prior tempore potior iure al eeuwenlang bestaat, vindt
deze nog steeds veelvuldig zijn weg in de actualiteit. Deze bundel - welke als proefschrift is
verdedigd aan de Universiteit Leiden - beschrijft de prioriteitsregel vanuit zijn oorsprong en
verdiept deze met een rechtswetenschappelijke beschouwing. Bestudeert aan de ene kant de
voor de hand liggende leerstukken, zoal bijvoorbeeld conflicterende rechten van hypotheek.
Maar ook minder typische situaties waarin de prioriteitsregel wordt aangehouden komen
uitgebreid aan bod. Voorbeelden hiervan zijn de Vormerkung, beslag, dubbele levering bij
voorbaat en de conflicterende rechten op levering.
L.de Hoog (K-9789013151534) november 2018
308 pag. € 59,00
Private Law Development in Context
Compiles and puts into perspective portraits of 36 professors of private law from Germany,
Austria and Switzerland who completed the core of their academic oeuvre in the 20th century.
It is perhaps fair to say that no other code is as strongly influenced by scholars as the German
Civil Code of 1900. Furthermore, in both the past and the present, courts and scholars in
Germany are in constant dialogue about the application and interpretation of German and also
EU law. Arguably, this is also one of the reasons why German academia plays such a

prominent – some may say excessively dominant – role in the European private law discourse
and development. Includes : Franz Wieacker, Helmut Coing, Josef Esser, Karl Larenz etc.
S.Grundmann,K.Riesenhuber (I-9781780683928) februari 2018 904 pag. geb. € 145,00
BELGISCH RECHT
Recht op Reis - de nieuwe wetgeving pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen
Op 11 december 2015 verscheen in het Publicatieblad van de EU de Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de pakketreizen en de gekoppelde
reisarrangementen (2015/2302/EU). Dit resulteerde in de Belgische wet van 21 november
2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en
reisdiensten. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 juli 2018. Dit verzamelwerk
gaat in op de gevolgen voor de reissector, bespreekt het vernieuwde toepassingsgebied,
legt de link met de passagiersverordeningen,geeft overzicht van de aansprakelijkheidsgronden,
overloopt de vernieuwde rechtsmiddelen voor gedupeerde reizigers.Het eerste werk dat de
nieuwe regelgeving grondig behandelt en juridische theorie kadert met toepassingsgevallen.
B.Wyseur e.a. (DieKeure-9789048633166) juni 2018 303 pag. € 68,00
Recht over Tijd (Preadviezen Ver.v.Burgerlijk Recht 2018)- Hoever reikt het privaatrecht
in het verleden?
Hoe gaan we om met historisch onrecht? Welke mogelijkheden en beperkingen biedt het
recht? Of het nu gaat om het slavernijverleden, het postkoloniale verleden, of het misbruik in
de Rooms-Katholieke Kerk, telkens rijst de vraag of onrecht in een min of meer ver verleden
grond kan zijn voor aansprakelijkheid in het heden. Wat gestolen kunst betreft rijst de vraag of
de eigenaar of zijn rechtsopvolgers eeuwig moeten kunnen revindiceren of dat aan die
mogelijkheid door verjaring een einde moet worden gemaakt. In het eerste preadvies worden
twee vragen onderzocht, namelijk de vraag naar het ‘wanneer’ van aansprakelijkheid (de
vereisten), en die naar het ‘waarom’ (de legitimaties). Bron van inspiratie vormde de discussie
over de ‘slavery reparations suits’ in de Verenigde Staten. De bevindingen leveren een beeld
op van de variabelen van een succesvolle vordering op grond van historisch onrecht in onze
rechtsorde. Het tweede preadvies laat zien dat de vraag of een verjaringstermijn moet lopen
tegen een eigenaar die niet kan revindiceren zeer verschillend wordt beantwoord in de
onderzochte rechtssystemen. De nadruk van het onderzoek ligt op de ratio van verjaring en de
voor- en nadelen van het ontbreken van verjaringstermijnen voor gestolen kunst. Het is
frappant dat bij het onderwerp ‘verjaring en gestolen kunst’ met goed verdedigbare
argumenten tegengestelde standpunten te verdedigen zijn.
L.v.Vliet,M.Loth (P-9789462511927) begin december 2018
160 pag. € 36,50
Sancties in het Vermogensrecht (Monografieën BW nr. A-11)
Welke sancties bestaan er in het vermogensrecht? In hoeverre zijn ze effectief in het
handhaven van de privaatrechtelijke normen? Welke alternatieven zijn er voorhanden voor
schadevergoeding? Behandelt deze – en meer – vraagstukken over normovertredingen in het
vermogensrecht. Geactualiseerde nieuwe editie.
C.v.Nispen (K-9789013144772) 3e dr.maart 2018
116 pag. € 47,50
Schuldeisersverzuim (Monografieën BW nr. B - 32c)
Aan schuldeisersverzuim kunnen veel verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Denk aan
organisatorische problemen, een beroep op nietigheid van de overeenkomst, gebrek aan
medewerking, of een beroep op ondeugdelijkheid van de aangeboden prestatie. Geeft aan de
hand van de wettelijke regeling in de afdeling 6.1.8. BW, antwoord op cruciale vragen rondom
schuldeisersverzuim: Wanneer is er wettelijk sprake van schuldeisersverzuim? Wat is het
verband en verschil met andere rechtsfiguren? En hoe kan dit naast schuldenaarsverzuim
bestaan? Wanneer beide partijen weigeren hun plichten na te komen, wie is er dan
aansprakelijk? Zoomt ook dieper in op de gevolgen van schuldeisersverzuim. Welke risico’s
dragen beide partijen bij het voortduren van de verbintenis? Kan de schuldeiser nog ontbinden
in een dergelijke situatie? Wat zijn de consequenties voor beide partijen?
In deze nieuwe editie van zijn alle recente ontwikkelingen verwerkt: nieuwe passages over
stelplicht en bewijslast (nr. 7.2 en 19.2), over zuivering van het schuldeisersverzuim (nr. 13.1
en 13.2) en over verschuldigdheid van rente tijdens het schuldeisersverzuim (nr. 16.1).
C.Streefkerk(K-9789013089684) 4e dr. januari 2018
68 pag. € 45,00
Sponsoringcontracten

BELGISCH RECHT

De (juridische) kennis over het fenomeen sponsoring staat echter helemaal niet in verhouding
met het belang ervan. Velen associëren sponsoring immers enkel met promotionele
vermeldingen tijdens een evenement. Ook louter financiële ondersteuning beschouwt men
vaak (onterecht) als sponsoring. Sponsoring is ook zelden aan omvattende wetgeving
onderhevig. Vaak zijn sponsoringtransacties vertrouwelijk. Partijen beslechten geschillen
zoveel mogelijk via informele bemiddeling en eerder uitzonderlijk via de rechtbanken of
arbitrage. Grondige modelcontracten zijn slechts beperkt aanwezig. Dit alles draagt bij tot
grote juridische onzekerheid in de praktijk. Dit boek vormt het eerste deel van een tweeluik,
waarin de auteur de juridische problemen die rijzen bij de totstandkoming, uitvoering en
beëindiging van sponsoringovereenkomsten analyseert en hiervoor oplossingen aanreikt.
Begint met omschrijving van het sponsoringbegrip en afgrenzing ervan tegenover verwante
marketing- en fondsenwervingstechnieken. Bespreekt vervolgens juridische aspecten van en
hinderpalen bij sponsoring: invloed van dopinggebruik op sponsoringtransactie, rol van
tussenpersonen bij sponsoring, geoorloofd karakter van exclusieve sponsoringverhoudingen en
de mogelijkheid om verbintenissen te herroepen die op de persoonswaarden van de
gesponsorde betrekking hebben, aan bod. Belicht ook de (juridische) eigenheid van twee
bijzondere sponsoringtransacties, d.i. naamsponsoring en mediasponsoring. Besluit met
bespreking van diverse wettelijke/zelfregulerende sponsoringverboden en -beperkingen.
Talrijke modelclausules met uitvoerige toelichting zijn opgenomen. Reikt zo de nodige
bouwstenen aan om een sponsoringcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te
redigeren en te interpreteren. Bevat ook talrijke voorbeelden en afbeeldingen om de
behandelde problematieken duidelijk te illustreren en aanschouwelijk te maken.
J.Vynckier (I-9789400008663) september 2018
974 pag. geb. € 190,00
Het tweede boek, Ambush marketing beantwoordt de vraag of – en in welke mate – de via
sponsoring gecreëerde meerwaarde juridische bescherming kan genieten.
J. Vynckier (I-9789400009592) september 2018
364 pag. geb.
€ 95,00
Transponeringstabel Burgerlijk Wetboek naar Oud Burgerlijk Wetboek
Deze transponeringstabel bevat ook de nummering van de ontwerpartikelen zodat men
eenvoudig de parlementaire geschiedenis van een artikel kan raadplegen.
R.Klomp,C.Mak (A-9789492766281) april 2018
50 pag. € 9,50
Unjust Enrichment in European Union Law
Which rights and obligations arise from the EU principle prohibiting unjust enrichment ? As the
interplay between EU law and national private law intensifies, the question arises how the EU
principle prohibiting unjust enrichment plays into various legal relationships involving one or
more individuals. puts forward a compelling analysis, taking into account the functions of
unjust enrichment in a number of national law systems and the functions of general principles
of EU law, as well as case law of the Court of Justice of the EU. For analytic purposes, links are
identified between EU causes of action based on undue payment, unjust enrichment and
unlawful act, respectively. This is followed by a discussion whether or not such actions should
be founded on violation of an EU provision having direct (horizontal) effect. Provides a deeper
understanding of how the Court of Justice may further develop EU law on the basis of privatelaw principles. The study illuminates which rights individuals may derive from such legal
principles and - if they can do so - under which circumstances.
M.v.d.Moosdijk (K-9789013151497) november 2018
320 pag. € 91,00
Verbintenissenrecht Algemeen (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 4)
Deze vijfde druk biedt een compleet overzicht van het algemene gedeelte van het
verbintenissenrecht, waarin wijzigingen in regelgeving, jurisprudentie en literatuur van de
afgelopen jaren zijn verwerkt. Het eerste hoofdstuk gaat uitvoerig in op de inhoud van
verbintenissen met onderwerpen als de natuurlijke verbintenis, pluraliteit, tijdsbepaling en
voorwaarden. Daarna komen diverse specifieke thema’s aan de orde: nakoming en
rechtsvorderingen (o.a. geldschulden en verrekening), niet-nakoming van verbintenissen
(vereisten voor schadevergoeding, opschorting, verzuim, ontbinding),overgang van
vorderingen en schulden en het einde van de verbintenis (veel aandacht gaat uit naar de
verjaringsproblematiek).De belangrijkste bronnen van verbintenissen (de onrechtmatige daad
en de overeenkomst) worden in afzonderlijke delen van deze serie behandeld.
G.de Jong,B.Krans e.a. (K-9789013141542) 5edr. begin augustus 2018 384 pag. geb. € 46,00

Verkrijging door Verjaring (Cahiers Privaatrecht)
Goederen kunnen verkregen worden door verjaring. Dit geldt niet alleen voor onroerende
zaken of beperkte rechten hierop, maar (sinds 1992) ook voor roerende zaken. Het
Nederlandse recht kent twee soorten verkrijging door verjaring: die op grond van art. 3:99 BW
(verkrijgende verjaring) en die op grond van art. 3:105 BW, welke laatste verkrijging is
gebaseerd op de extinctieve verjaring van een rechtsvordering tot beëindiging van het bezit
van een niet-rechthebbende. Beide regelingen komen uitgebreid aan de orde. Bijzondere
aandacht gaat uit naar de voor de rechtspraktijk relevante vraag wanneer er sprake is van
bezit en wanneer dit bezit te goeder trouw is. Ook wordt aandacht besteed aan de
rechtshistorische en internationaalrechtelijke aspecten. Bij dit laatste gaat het onder meer om
de beperking van de mogelijkheid om zogeheten cultuurgoederen door verjaring te verkrijgen.
P.v.Es (A-9789492766465) 2e dr. oktober 2018
106 pag.
€19,50

----------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2017:
Aard en Opzet van het Nieuwe Vermogensrecht (Monografieën B.W. nr. A-1)
Behandelt de totstandkoming, systematiek en belangrijkste kenmerken van de inhoud van het
Burgerlijk Wetboek. Besteedt aandacht aan algemene onderwerpen die belangrijk zijn voor het
gehele vermogensrecht. In het laatste hoofdstuk leest men daarnaast hoe het vermogensrecht
zich in de afgelopen 25 jaar in de rechtspraak en literatuur heeft ontwikkeld - en wat de
invloed van het Europese recht op die ontwikkeling is geweest. NIEUWE DRUK KLASSIEKER !!
A.Hartkamp(K-9789013143393) 5e dr. september 2017 100 pag. € 45,00
Algemene Voorwaarden (Recht & Praktijk Contractenrecht nr.1)
Omvat naast algemeen overzicht van de wettelijke regeling en toepassing in de praktijk, ook
branchespecifieke ontsluiting van de praktijk. Eerst een systematische uiteenzetting van de
kern van dit werk, Afd. 6.5.3 BW. Vervolgens bijdragen die de problematiek ter zake van
algemene voorwaarden vanuit een bijzonder perspectief belichten, zoals huur, energielevering,
automatisering of verzekering. Tevens wordt aandacht besteed aan de invloed van wettelijke
regels (Boek 7 inzake bijzondere overeenkomsten of gelegen in afzonderlijke wetgeving), de
herkomst van de besproken algemene voorwaarden (al dan niet tot stand gekomen in overleg
met potentiële wederpartijen) en de in de desbetreffende sector meest saillante voorwaarden,
zoals een prijsbeding, een aansprakelijkheidsbeperking, of een vervalbeding.
B.Wessels,J.Berkvens e.a.(K-9789013132809) 6e dr. april 2017 972 pag.geb. € 79,00
Ars Aequi Jurisprudentie – Burgerlijk Recht 1905-2017
Selectie uitspraken op het gebied van het burgerlijk recht van 1905 tot 2017
J.Spath,V.Tweehuysen (red.)(A-9789070094263) 5e dr. september 2017 708 pag.

€ 29,50

Ars Aequi Jurisprudentie – Europees Privaatrecht 1963-2017
NIEUWE UITGAVE
Selectie uitspraken over de periode van 1963 tot heden.
R.v.Leuken (red.)(A-9789069169323) september 2017 446 pag. € 29,50
Asser Serie deel 3-III - Volmacht enVertegenwoordiging
Centraal staat systematische behandeling van de volmacht en middellijke vertegenwoordiging.
Verschaft verder inzicht in specifiekere onderwerpen zoals baattrekking en vertegenwoordiging
bij andere daden dan rechtshandelingen. Deze 9e druk is op vele fronten herzien en is
nauwlettend afgestemd op actuele jurisprudentie en literatuur. Nieuwe beschouwingen zijn
gewijd aan:onderscheid tussen de bode en de vertegenwoordiger, rol van het toedoenbeginsel,
risicobeginsel in geval van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, rechtsfiguur van de
bekrachtiging, figuur van de onherroepelijke volmacht, is een volmacht met privatieve werking
rechtens mogelijk? , en aan de ‘unidentified principal’. Meer dan in vorige drukken wordt per
onderwerp aandacht besteed aan rechtsvergelijking. De nadruk ligt daarbij op de Principles of
European Contract Law, de Draft Common Frame of Reference, de Unidroit Principles of
International Commercial Contracts 2010 en het Verdrag inzake vertegenwoordiging bij
internationale koop roerende zaken.
B.Kortmann (K-9789013132397)9e dr. begin december 2017 296 pag.geb. € 65,00
Asser Serie deel V*- Eigendom en Beperkte Rechten (Zakenrecht)

Na bijna 9 jaar jaar nu eindelijk een geactualiseerde nieuwe editie. Dit Asser-deel is gewijd aan
Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het zakenrecht. Alle belangrijke ontwikkelingen in
wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn verwerkt tot 1 december 2016. Bevat een schat aan
verdiepende informatie, onder andere over natrekking, burenrecht, recht van erfpacht en
opstal, vruchtgebruik en appartementsrecht met veel aandacht voor actuele ontwikkelingen en
discussies. Ook te verwachten wetswijzigingen in 2017 komen aan de orde. Het is kortom dé
complete kennisbron voor al uw praktijkvragen over eigendom en beperkte rechten.
S.Bartels,A.v.Velten (K-9789013130072) 16e dr. februari 2017 726 pag. geb. € 145,00
Asser Serie deel 6-II(-2)- De verbintenis in het algemeen, 2e gedeelte (Hartkamp)
Behandelt onder meer de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, verbintenissen tot
betaling van een geldsom, verrekening, overgang van vorderingen en schulden (waaronder
begrepen subrogatie, schuld- en contractsoverneming en afstand en vermenging) en
bevrijdende verjaring. Deze onderwerpen zijn geregeld in Titel 6.1, afdelingen 10 tot en met
12, Titel 6.2 en Titel 3.11 van het BW. Nieuwe ontwikkelingen en de sinds de vorige druk
verschenen wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn verwerkt in deze nieuwe druk. Voor de
onderwerpen in dit deel zijn van bijzonder belang de wijzigingen van art. 6:96 BW, 3:316 en
3:319 BW, maar ook de implementatie van Richtlijn 2014/104/EU (schadevorderingen
mededingingsrecht) in art. 6:193k-193t BW. Het voorgaande heeft geleid tot ingrijpende
aanvulling en bewerking van nr. 28-30d (als schade vergoedbare kosten), nr. 80-81a
(kansschade en proportionele schade), nr. 99-104 (voordeelverrekening), nr. 212-219
(wettelijke rente), nr. 410 (verjaring van een rechtsvordering uit onverschuldigde betaling) en
nr 423-426 (stuiting van de verjaring). Europees recht en rechtsvergelijking komen bij de
behandelde onderwerpen aan de orde. Voor de rechtsvergelijking ligt de nadruk op het Weense
Koopverdrag (CISG), de Unidroit Principles of International Commercial Contracts, de
Principles of European Contract Law en de Principles of European Tort Law.
C.Sieburgh (K-9789013144192) 15e dr. begin december 2017 508 pag. geb. € 105,00
Asser Serie deel 7–VI - Aanneming van Werk
De aanneming van werk is een rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer. Maar
hun contract hangt vaak samen met andere overeenkomsten. Beide verhoudingen komen
uitgebreid aan bod, overzichtelijk ondergebracht in twee delen. Het eerste deel belicht de
bilaterale overeenkomst, met aandacht voor de regeling in titel 7.12 van het Burgerlijk
Wetboek en het autonome recht in de vorm van bijvoorbeeld modelcontracten. Het tweede
deel heeft een multilateraal perspectief en bespreekt in de praktijk veel voorkomende
samenwerkingsvormen als hoofd- en onderaanneming, bouwcombinatie en bouwteam. Sinds
het verschijnen van de vorige druk zijn drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen
gepubliceerd. De Aanbestedingswet 2012 is als gevolg daarvan gewijzigd. In deze nieuwe druk
komt deze wetswijziging uitvoerig aan bod. Biedt verder een verhelderende bespreking van het
wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Bij aanname leidt dit voorstel tot wijzigingen
van titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek die uiterst relevant zijn voor consumentopdrachtgevers. Wat de aanneming van werk bijzonder maakt, is dat een belangrijke rol is
weggelegd voor algemene voorwaarden die via zelfregulering tot stand zijn gekomen. Veel van
deze voorwaarden bevatten een arbitraal beding. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
toepasselijkheid van algemene voorwaarden, toepasselijkheid van beginselen van
aanbestedingsrecht op private aanbestedingen, waarschuwingsplicht van de aannemer voor
fouten in de opdracht of voor prijsverhogingen door meerwerk, prijsaanpassing wegens
onvoorziene omstandigheden, klachtplicht van de opdrachtgever wegens gebreken,
retentierecht van de aannemer, derdenwerking van aansprakelijkheidsbedingen,
bouwteamovereenkomst.
M.v.d.Berg (K-9789013143812) 3e dr.begin juni 2017 616 pag. geb. € 117,50
Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht (Preadviezen Vereniging v.Burgerlijk Recht)Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van
bestaanszekerheid
De twee preadviseurs laten in dit preadvies hun licht schijnen over het thema ‘barmhartigheid
in het burgerlijk recht’ en passen dit vervolgens toe op de bestrijding van armoede, schulden
en verhaal binnen het privaatrecht en, ter preventie daarvan, de grenzen aan kredietverlening
tussen particulieren onderling en aan kredietverlening aan consumenten en ‘kleine
ondernemers’. Het preadvies sluiten zij af met conclusies en aanbevelingen.
J.Biemans,A.Castermans (P-9789462511538) november 2017 196 pag. € 37,50

Benjamin’s Sale of Goods (Common Law Library)
DE ENGELSE “BIJBEL” !!!
Provides comprehensive advice on case law and legislation regarding sale of goods in the UK
and globally. This title, first published in 1868 has established itself as the premier publication
on sale of goods and is frequently cited in court due to its depth and coverage. Complete
coverage of both domestic and international sales, including; contract law, property law,
consumer protection, defective goods, exemption clauses, overseas sales, remedies,
payments, the conflicts of laws and an exhaustive treatment of the law governing overseas
sales. Includes unfair contract terms in commercial and consumer sales. Discusses the
different payment methods used in the UK and internationally, paying special attention to the
rules and practices concerning Letters of Credit and the implication of E-Commerce. Examines
the international scope of the subject with an exhaustive treatment of the law governing
overseas sales. Contains detailed discussion of conflict of laws issues.
M.Bridge(gen.ed.) (S& M-9780414063969)10e dr. november 2017 2880 pag. geb. ca.€ 635,00
Chinese Contract Law – civil and common law perspectives
Product of a unique collaboration between Mainland Chinese scholars and scholars from the
civil, common, and mixed jurisdiction legal traditions. Begins by placing the current Chinese
contract law (CCL) in the context of an evolutionary process accelerated during China's
transition to a market economy. It is structured around the core areas of contract law,
anticipatory repudiation (common law) and defense of security (German law); and remedies
and damages, with a focus on the availability of specific performance in Chinese law. Offers
also a useful comparison between the CCL and the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts, as well as the Convention on Contracts for the International Sale of
Goods. The analysis in the book is undertaken at two levels - practical application of the CCL
and scholarly commentary. Provides analysis from scholars from the Chinese, common, civil,
and mixed jurisdiction perspectives on contract formation, validity, performance and breach,
and remedies and damages. Features a history of Chinese contract law.
L.DiMatteo,C.Lei (ed.) (CUP-9781107176324) november 2017 540 pag. geb. ca. € 142,00
Compendium Nederlands Vermogensrecht
EEN KLASSIEKER !!!
Geeft de rechtsregels zo systematisch en schematisch mogelijk weer in drie delen: Algemeen,
Goederenrecht en Verbintenissenrecht (met hoofdstukken over bijzondere overeenkomsten).
De uitgave is op een flink aantal punten bijgewerkt en aangevuld. Er zijn veel arresten van de
Hoge Raad opgenomen, net als ontwikkelingen in de wetgeving en verwijzingen naar
voorbeelden en literatuur voor verdere verdieping. Alle actuele en in de praktijk veel
voorkomende onderwerpen komen aan bod - van elektronisch rechtsverkeer, hypothetische
causaliteit en voordeelstoerekening tot risicoaansprakelijkheden, schending van het
mededingingsrecht en de consumentenkredietovereenkomst.
J.Hijma,M.Olthof (K-9789013140545) 13e dr. juli 2017 540 pag. € 50,50
Compendium van het Vermogensrecht (HARTKAMP)
Geen enkele publicatie beschrijft het in Nederland geldende vermogensrecht op een zodanig
compacte wijze ? en met zoveel aandacht voor de interne samenhang en Europese invloeden ?
als dit compendium. Deze nieuwe, zevende editie bespreekt ook expliciet de invloed van het
Europese recht op het Nederlandse vermogensrecht. De opgenomen wetgeving, rechtspraak
en literatuurverwijzingen zijn stevig geactualiseerd.
A.Hartkamp (K-9789013117325)7e dr. december 2017
ca. 400 pag. € 77,50
European Contract Law
This new edition of examines the contract rules of several different European jurisdictions,
including the most important civilian systems and English common law, while attempting to
articulate general principles which are common in all of them. The second edition now also
includes contractual remedies and various updates and revisions, especially in light of the
recent changes to the French Code civil. Furthermore, the book comprises a wealth of
translated extracts of legislation, cases, and academic literature, comprehensively covering all
aspects of contract law. The book was originally published in German.
H.Kötz (OUP-9780198800040) 2e dr. oktober 2017 384 pag. geb. ca. € 154,00
een Gedragswetenschappelijk Perspectief op de Consumentenkredietovereenkomst

Onderzoek over de regulering van consumentenkrediet in Nederland, met inbegrip van de
invloed van Europese regelgeving. Om de markt voor het consumentenkrediet te reguleren
bestaat er een divers palet aan wet- en regelgeving. Informatieplichten spelen daarin een
prominente rol. Hier worden het informatieparadigma en de daaraan ten grondslag liggende
uitgangspunten van beleidsmakers gespiegeld aan actuele inzichten uit de gedragseconomie
en psychologie. Onderzoek uit deze gedragswetenschappen laat zien dat de consument als
beslisser kwetsbaar is en nogal eens suboptimale beslissingen neemt. Zo wordt informatie niet
altijd gelezen en ontbreekt het consumenten aan elementaire financiële kennis. Het dominante
consumentbeeld dat ten grondslag ligt aan de bestaande wet- en regelgeving staat onder druk.
Door wetenschappers en beleidsmakers zijn de laatste jaren interessante alternatieve
beleidsinstrumenten voorgesteld om het (leen)gedrag van consumenten ten goede te
beïnvloeden. Vervolgens wordt een aantal nieuwe benaderingen voor de regulering van het
consumptief krediet geïntroduceerd, geanalyseerd en op empirische wijze getest. De resultaten
van deze exercitie worden teruggekoppeld naar het geldend recht en de implicaties daarvan
voor wetenschappers en beleidsmakers worden besproken.
J.Braspenning (P-9789462511514) november 2017 376 pag. € 62,50
Gedragswetenschappen in het Consumentenbeleid : wens of werkelijkheid ?
Veel consumentenbeleid is van oudsher gebaseerd op de uitgangspunten van de rationele
keuzetheorie. Binnen deze theorie wegen consumenten de voor- en nadelen van de hun ter
beschikking staande opties af om tot een keuze te komen die het beste aansluit bij hun
preferenties. Inmiddels hebben gedragswetenschappelijke inzichten de uitgangspunten van
deze theorie aan het wankelen gebracht door systematische afwijkingen in het
beslissingsproces aan te tonen. Beleidsmakers pogen deze inzichten de laatste decennia steeds
meer in hun beleid te verwerken. Zo ook de Europese wetgever. Zij zegt zich in toenemende
mate rekenschap te geven van gedragswetenschappelijke inzichten bij de vorming van nieuw
consumentenbeleid. Om te bezien of er gesproken kan worden van een consistentie in dit
beleidsvoornemen zijn twee casestudies uitgevoerd. De eerste casestudie concentreert zich op
het verbod op het gebruik van de ‘pre-ticked box’, de tweede op kredietwetgeving binnen het
consumentenrecht. Er wordt stilgestaan bij aanleiding, doelstelling en doelbereiking (inclusief
eventuele neveneffecten) van de onderzochte regelgeving. Onderzoekt in hoeverre rekening is
gehouden met gedragswetenschappelijke inzichten in de (totstandkoming van de) regelgeving.
J.Devilee (masterscriptie Leiden) maart 2017 91 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Goederenrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht nr.2)
Centraal staan de algemene leerstukken en klassieke rechtsfiguren zoals bezit, eigendom,
overdracht en beperkte rechten. Daarnaast ook alles over uit het buitenland overgewaaide
rechtsfiguren, zoals factoring en trust - en komen onderwerpen aan de orde die met het
goederenrecht te maken hebben, zoals voorrechten, retentierecht en bodemrecht. Omdat de
nieuwe druk van het beste boek over goederenrecht (van Pitlo) een jaar is uitgesteld is dit nu
hét meest complete compacte overzicht ( in de fraaie rode serie).
H.Snijders,T.Rank-B.(K-9789013137491) 6e dr. begin september 704 pag. geb. € 54,00
Handhaving van Privaatrecht door Toezichthouders (R & P - Contractenrecht nr. 17)
Het privaatrecht raakt steeds meer verweven met het takenpakket van publiekrechtelijke
toezichthouders. Autoriteiten zoals ACM en AFM passen regels afkomstig uit het privaatrecht
toe in telecommunicatierecht, financieel recht en consumentenrecht. Verkent hier hoe
bestuursrechtelijke toezichthouders dergelijke privaatrechtelijk geaarde regels toepassen.
Belicht knelpunten en problemen die hierbij kunnen optreden. Werpt een kritisch licht op de
handhaving van privaatrecht door publiekrechtelijke toezichthouders bij kwesties als: lenen
regels uit het privaatrecht zich voor bestuursrechtelijke handhaving, sluit de achtergrond en
visie van toezichthouders wel aan op die van het civiele recht, en is deze vermenging wenselijk
met het oog op goede marktwerking en consumentenbescherming ? Dit is de eerste uitgave
die een volledige verkenning van het onderwerp biedt. Aan de hand van actuele case studies
analyseert het de besluitvorming van toezichthouders.
C.Hage (K-9789013146431) december 2017 520 pag. geb. € 79,50
Koop en Consumentenkoop
Alle belangrijke wetsartikelen worden toegelicht met voorbeelden en actuele rechtspraak, met
name belangrijke nieuwe arresten van de Hoge Raad. Aan de invloed van het Europese recht
op het BW wordt ruim aandacht besteed. Aan de orde komen hoofdlijnenvan: koopregeling,

consumentenbescherming, verplichtingen van de verkoper, conformiteitsvereiste,gevolgen van
niet-nakoming door de verkoper, productaansprakelijkheid, verplichtingen van de koper
(betaling), koop van onroerende zaken, handelskoop, algemene voorwaarden.
P.Klik (K-9789013141306) 9e dr. begin september 2017 444 pag. € 41,50
Letter of Intent in International Contracting (Ius Commune Europaeum nr. 156)
Provides a unique point of reference on the legal effects of letter of intent – the document
frequently used in international transactions. Firstly, the book takes a fresh look at trade
usages in negotiations of international contracts. It integrates the view of negotiations as
strategies and tactics (well-known in business, but largely disregarded by the law) with the
legal analysis. Secondly, it discusses in turn those provisions frequently used in letter of intent
and comments on them based on a thorough comparative research of four jurisdictions: the
Netherlands, France, England and Wales, and United States. The discussion of French law is
based on the recent reform of the French law of obligations which significantly modified the
French Code civil in 2016. At the international level, the study addresses the 1980 Vienna
Convention on the International Sale of Goods and international soft law: UNIDROIT Principles
of International Commercial Contracts 2010, Principles of European Contract Law, and the
Draft Common Frame of Reference. The book is a result of doctoral research conducted at the
Erasmus University Rotterdam.
E.Pannebakker (I-9781780684499) januari 2017
428 pag. € 120,00
Levering van Roerende Zaken (Recht & Praktijk nr. 153)
De handel in roerende zaken neemt in het rechtsverkeer een belangrijke plaats in. Deze
dissertatie uit 2007 gaat over de levering ervan. Centraal in het onderzoek staat de vraag of
de zakelijke overeenkomst onderdeel uitmaakt van de levering van roerende zaken, en zo ja,
welke functie de zakelijke overeenkomst bij levering van deze zaken vervult.
Deze publicatie is al geruime tijd uitverkocht.Daarom nu gratis beschikbaar via open-access.
J.Peter (K-9789013043815) 2007 257 pag. geb.
NU GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
M-Commerce
BELGISCH RECHT
Kort na de e-commerce zet de m-commerce zich meer en meer door als dé nieuwe trend.
Consumenten maken meer en meer gebruik van hun smartphone of tablet om aankopen te
verrichten. Ondernemingen – en dan vooral de vele nieuwe spelers op de markt – plukken
graag hun graantje mee. Voorbeelden zijn er reeds in overvloed: studenten blijven thuis en
bestellen via een app wat ze wensen te eten. Hun eten wordt zelfs aan de deur geleverd;
de consument checkt dagelijks zijn rekening via de app van zijn bank en verricht zo ook
zijn overschrijvingen; de Bancontact-app laat toe om via een smartphone betalingen te
ontvangen of uit te voeren en dit zelfs tussen consumenten onderling; een toerist huurt via de
Airbnb-app een kamer voor zijn volgende reis; klantenkaarten worden gedigitaliseerd en via
een app en QR-code kan men de punten sparen … Bij al deze praktijkvoorbeelden rijzen
evenveel juridische vragen. Dit boek wil een antwoord bieden op vele vragen, of het nu gaat
om een consument die zijn rechten wil kennen of een startup die wil weten welke wettelijke
plichten op hem rusten en welke fiscale voordelen aan m-commerce verbonden zijn.
J.Vannerom (red.) (I-9789400008588) mei 2017
230 pag. € 65,00
Niet-nakoming van Verbintenissen (Monografieën BW nr. B-33)
Onder welke voorwaarden kan een crediteur schadevergoeding vorderen van een debiteur als
deze niet aan zijn verplichtingen voldoet? Beschrijft onder welke voorwaarden een crediteur
schadevergoeding van een debiteur kan vorderen als deze niet aan zijn verplichtingen voldoet.
De wettelijke bepalingen hiervoor zijn neergelegd in afd. 6.1.9. BW. De rechtspraak van de
Hoge Raad waardoor die regeling nader is ingevuld komt volop aan bod. Is er sprake van een
toerekenbare tekortkoming? Kan de debiteur een beroep doen op een vrijtekeningsclausule?
Moet de crediteur een ingebrekestelling sturen of geldt een uitzondering op die eis? Deze
vragen en de bijbehorende recente ontwikkelingen worden uitgebreid besproken, waarbij ook
de specifieke regeling voor de ingebrekestelling bij consumentenkoop aandacht krijgt.
Daarnaast wordt o.a.behandeld: ‘klachtplicht’ en recente richting gevende jurisprudentie van
de H.R., het in de praktijk belangrijke boetebeding en de mogelijkheid de boete te matigen.
G.de Jong (K-9789013140286) 2e dr. april 2017
128 pag. € 45,00
Nieuwe Technologieën, Nieuw Privaatrecht?

Centraal staat de vraag of het privaatrecht voldoende flexibel is om weerstand te bieden aan
nieuwe veelomvattende technologische veranderingen. Kraken de privaatrechtelijke normen in
hun voegen onder het gewicht van deze ontwikkelingen, Deze thematiek wordt belicht door elf
alumni van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij nemen telkens een bepaalde technologische
vernieuwing als uitgangspunt en onderzoeken of het bestaande privaatrecht aanpassing
verdient. De onderwerpen zijn: slimme robots in de gezondheidszorg, pre-implantatie
genetische diagnostiek, drones, cybersecurity, online platforms, rekeninginformatiedienst en
Payment Service Directive, smart contracts en onvoorziene omstandigheden, kwalificatie van
een streamingovereenkomst, digitalisering van de rechtspraak, verhaalsbeslag op bedrijfsdata,
en auteursrechten met betrekking tot dor robots gemaakte werken. De bijdragen illustreren
dat op bepaalde punten inderdaad nieuwe privaatrechtelijke regels nodig zijn.
H.Schelhaas e.a. (B-9789462904392) december 2017 314 pag. € 49,00
Over Onwettigheid, Onzedelijkheid en Terugvordering
Centraal staat de vraag wanneer een vordering uit onverschuldigde betaling moet worden
toegekend aan iemand die een nietige overeenkomst heeft uitgevoerd. Moet de vordering uit
onverschuldigde betaling steeds worden toegestaan na de uitvoering van een onwettige of
onzedelijke overeenkomst? En zo nee, hoe dient te worden bepaald wanneer een
normschending zo ernstig is dat terugvordering ontoelaatbaar is? Er doen zich altijd kwesties
voor waarbij de verhouding tussen nietigheid en terugvordering aan de orde is. Zo zijn er in
het moderne omgevingsrecht regelmatig zaken waarbij in samenwerking met gemeentes
bouwprojecten zijn uitgevoerd op basis van een ongeldige overeenkomst. Ook komt soms een
omkoper voor de civiele rechter die het betaalde smeergeld terugvordert. Bij de beoordeling
van de juridische gevolgen in dergelijke zaken is het van belang een goed beoordelingskader
te hebben. Hiertoe wordt de ontwikkeling van het Nederlandse terugvorderingsrecht bekeken
en op historische basis vergeleken met andere rechtsstelsels.
T.Jonkers (B-9789462903937) juli 2017 292 pag. € 42,50
Property and Trust Law in the Netherlands
Practical analysis of the law of property in the Netherlands deals with the issues related to
rights and interests in all kinds of property and assets – immovable, movable, and personal
property; how property rights are acquired; fiduciary mechanisms; and security
considerations. Lawyers who handle transnational disputes and other matters concerning
property will appreciate the explanation of specific terminology, application, and procedure.
An introduction outlining the essential legal, cultural, and historical considerations affecting
property is followed by a discussion of the various types of property. Further analysis describes
how and to what extent legal subjects can have or obtain rights and interests in each type. The
coverage includes tangible and intangible property, varying degrees of interest, and the
various ways in which property is transferred, including the ramifications of appropriation,
expropriation, and insolvency. Facts are presented in such a way that readers who are
unfamiliar with specific terms and concepts in varying contexts will fully grasp their meaning
and significance. The book includes ample references to doctrine and cases, as well as to
relevant international treaties and conventions.
A.Salomons,M.Haentjens (KL-9789041187543) mei 2017 ca.260 pag. ca. € 72,00
Rechtshandelingen en Nulliteiten
Het centrale gedeelte van het Nederlands vermogensrecht is neergelegd in titel 3.2 van het
Burgerlijk Wetboek. Deze titel geeft regels voor rechtshandelingen en nulliteiten. Vooral op het
laatste deel van deze titel richten zich de bezwaren van de auteur. Het gebouw van de
nulliteiten - met name art. 3:40 BW - berust op fundamenten uit de Tweede Wereldoorlog, die
zijn belichaamd in twee arresten van de Hoge Raad uit 1951. Na ruim 70 jaar is dit bouwsel
sleets geraakt en is er behoefte aan vernieuwing. Aan het antwoord op de vraag hoe deze eruit
moet zien, is deze monografie gewijd. Dit heeft geleid tot een formulering van een nieuw art.
3:40 BW en verandering van enige daarmee samenhangende voorschriften. Bij het voorgaande
moet rekening worden gehouden met een afwijkend stelsel van nulliteiten in de Richtlijn
oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (1993). Dit verschil doet zich vooral
voelen bij de onmogelijkheid tot matiging van een contractuele boete. Aangezien het
Nederlandse systeem vrucht is van het pandectisme dat zich heeft verbreid over grote delen
van Europa heeft rechtsvergelijking in deze materie geen zin.
P.Abas (W-9789462403611) februari 2017
70 pag. € 14,95

Redelijkheid en Billijkheid (Monografieën BW nr. A-5)
Het beginsel van de redelijkheid en billijkheid ligt ten grondslag aan veel leerstukken in het BW
en vormt het onderwerp van veel rechtspraak. Dit overzicht van het werkingsgebied van de
redelijkheid en billijkheid, zet het onderwerp in rechtsvergelijkend perspectief en bespreekt de
belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak en literatuur. Aan bod komen onderwerpen als:
opzegbaarheid van duurovereenkomsten, grenzen die aan de contractsvrijheid worden gesteld,
begrenzingen aan wettelijke bepalingen, actuele samenloopproblematiek,
de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid, derogerende werking,precontractuele
goede trouw, onvoorziene omstandigheden, misbruik van bevoegdheid, vernietigbaarheid van
algemene voorwaarden, matiging van contractuele boetes en rechtsverwerking.
H.Schelhaas (K-9789013133530) 2e dr. januari 2017 140 pag. € 45,00
Sanctionering van Informatieplichten uit de Richtlijn Consumentenrechten
Verschillende Europese richtlijnen die de consument beogen te beschermen, bevatten
informatieplichten. Een van deze richtlijnen is de Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU).
Op grond daarvan zijn ondernemers verplicht aan consumenten informatie te verstrekken als
zij een overeenkomst sluiten in een fysieke winkel, buiten een verkoopruimte of op afstand.
Evenals andere richtlijnen uit het consumentenacquis laat de Richtlijn consumentenrechten de
sanctionering van een schending van deze informatieplichten grotendeels over aan de
lidstaten. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de sanctionering van deze informatieplichten
eruitziet in Duitsland, Engeland en Nederland. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vraag:
hoe wordt een schending van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten in
Duitsland, Engeland en Nederland gesanctioneerd en wie hanteren deze sancties en waarom
zij? Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van drie delen. In deel I van dit onderzoek
wordt stilgestaan bij de informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten en hun doel. In
deel II wordt ingegaan op de sancties die kunnen worden toegepast in de drie rechtsstelsels bij
een schending van een informatieplicht en wordt ingegaan op degenen die ze hanteren. In deel
III wordt bekeken welke keuzes in Duitsland, Engeland en Nederland zijn gemaakt bij de
sanctionering van oneerlijke handelspraktijken en de handhaving van het consumentenrecht.
L.Tigelaar (P-9789462511323) juni 2017 266 pag. € 52,50
Smart Contracts als Specifieke Toepassing van de Blockchaintechnologie
Er ontstaan nieuwe juridische vraagstukken door bijvoorbeeld het onomkeerbaar vastleggen
van contracten in blockchains en de automatische uitvoering van betaalopdrachten door
apparaten, zonder directe tussenkomst van mensen. Om zo'n smart contract juridische
geldigheid te geven, moeten de juridische componenten vanaf het begin worden meegenomen.
Rapport van de Smart Contract Werkgroepvan de Dutch Blockchain Coalition.
www.dutchblockchaincoalition.org november 2017 66 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Tekst & Commentaar BURGERLIJK WETBOEK
Bevat de wettekst met commentaar van de Boeken 1 tot en met 10 B.W. Deze nieuwe editie
gaat uit van de stand van zaken per 1 juli 2017. Boek 7A is zonder commentaar als bijlage
opgenomen. In de geheel herziene druk staan 4200 (vernieuwde) commentaren en 450
gewijzigde artikelen ten opzichte van de vorige druk. Een buitengewoon geval is de
Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Stb. 2016, 290), die in verband
met KEI voorziet in (kleine) aanpassingen in de wettekst, waarvan de datum van
inwerkingtreding per rechtbank verschilt. Bij de desbetreffende bepalingen hebben de auteurs
daaraan consequent aandacht besteed in de laatste aantekening van het commentaar.
B.Krans e.a.(K-9789013139457) 12e dr. aug.2017 6600 pag. (in 2 bnd.) geb. € 420,00
Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT
Bevat ca.1700 artikelsgewijze commentaren op de Boeken 3, 5, 6 en relevante delen van de
Boeken 7 en 10. In de bijlage een selectie van essentiële aanverwante verdragen, wetten en
richtlijnen, veelal ook voorzien van commentaar. In aanvulling op Boek 10 is ruime aandacht
besteed aan belangrijke internationaalprivaatrechtelijke regelingen op het terrein van het
vermogensrecht. In verband met het toenemend belang van het recht van de Europese Unie
voor het privaatrecht zijn diverse EU-verordeningen en EU-richtlijnen opgenomen.
B.Krans e.a.(K-9789013139471) 9e dr. augustus 2017 3392 pag. geb. € 325,00
Tenietgaan van Beperkte Rechten (Onderneming & Recht nr. 99)

Beperkte rechten vormen een belangrijk onderdeel van het goederenrecht. De wet regelt zowel
het ontstaan als het tenietgaan van deze rechten. In deze uitgave worden de verschillende
redenen van het tenietgaan van beperkte rechten door experts voor u op een rij gezet en
uitgediept. In art. 3:81 lid 2 BW worden redenen genoemd waarom beperkte rechten teniet
kunnen gaan. Daarnaast kent de wet bijzondere gronden van tenietgaan, zoals
derdenbescherming, verjaring, zuivering en lossing. Ingegaan wordt op al deze onderwerpen
én op de gevolgen van het tenietgaan van zekerheidsrechten. Daarmee worden algemene
vermogensrechtelijke leerstukken in verband tgebrachtmet onderwerpen die specifiek voor
ondernemingen relevant zijn en is ook relevant voor het notariaat, bijvoorbeeld waar het gaat
om onderwerpen als opzegging en opheffing van erfpacht en opstal.
S.Bartels,T.Booms e.a.(K-9789013143799) mei 2017 328 pag.geb. € 79,50
een Universele Structuur van Vermogensrecht - Over de vijf basisbegrippen in het
vermogensrecht en hun onderlinge verhoudingen
De structuur van het huidige vermogensrecht is het product van een lange historische
ontwikkeling waaraan geen overkoepelend ordeningsprincipe ten grondslag heeft gelegen. De
regelgever heeft haar gaandeweg geschapen teneinde antwoord te geven op de, min of meer
toevallige, kwesties die zich voordeden. De auteur noemt dit de maatschappelijke structuur
van het vermogensrecht en plaatst die tegenover een natuurlijke, universele structuur. Onder
dit laatste wordt een elementaire opbouw verstaan die wordt bepaald door het
begripsvermogen van de mens, waarbinnen deze nadenkt over de vrijheden van personen ten
opzichte van voorwerpen. Uitgaande van deze ‘universaliteitstheorie’ wordt via de (logischdeductieve) geometrische methode een alternatieve structuur van het vermogensrecht
gepresenteerd. Een erkenning van die elementaire ‘blauwdruk’ verhoogt in potentie de
eenheid, wendbaarheid en voorspelbaarheid van het vermogensrecht. Het faciliteert ook een
soepele omgang van het vermogensrecht met moderne fenomenen en veranderende
eigendoms opvattingen. In het boek wordt de huidige en de alternatieve vermogensrechtelijke
structuur aan een toetsingskader getoetst, opdat de lezer de kwaliteit ervan kan bepalen.
R.Raaijmakers (B-9789462904347) november 2017
432 pag. € 65,00
Verbintenis tot Betaling van een Geldsom (Monografieën BW nr. B-39)
Enige jaren geleden heeft de betalingstransactie een afzonderlijke regeling in titel 7.7b van het
Burgerlijk Wetboek gekregen. Bij een wederkerige overeenkomst tussen twee of meer partijen
maakt een verbintenis tot betaling van een geldsom in veel gevallen deel uit van de ontstane
rechtsverhouding. Het kan gaan om koop, maar bij vergoeding van schade gaat het meestal
ook om betaling van een geldsom. In geval van schenking neemt de schenker veelal op zich
een geldsom te betalen. De uitgave behandelt afd. 6.1.11 BW (waarin een regeling is gegeven
voor de betaling van een geldsom) en gaat in op onderwerpen als:onderscheid tussen chartaal
en giraal geld, valutakwesties, aan en door wie moet worden betaald, verrekening van een
geldschuld met een ertegenover staande vordering, betaling per giro en de betalingstransactie
in titel 7.7b BW, girale betaling met een betaalkaart, onrechtmatig gebruik van een
betaalkaart door een ander dan de kaarthouder, automatische incasso en stornering,
situaties waarin een derde de door de schuldenaar verschuldigde geldsom voldoet (via
creditcard, een cheque of betaling door een bank die documentair krediet heeft gesteld)
Deze heldere publicatie sluit daarop aan en belicht de veel voorkomende ‘verbintenis tot
betaling van een geldsom’ van verschillende kanten. Ideaal naslagwerk van deze topauteur.
F.Mijnssen (K-9789013140187) januari 2017 137 pag. € 45,00
Verbintenissen uit Andere Bron dan Onrechtmatige Daad of Overeenkomst
(Monografieën BW nr. B-53)
beschrijft het Nederlandse privaatrecht op het gebied van zaakwaarneming, onverschuldigde
betaling en ongerechtvaardigde verrijking - en plaatst deze onderwerpen in een vergelijkend
en historisch perspectief. Uiteraard komen de laatste ontwikkelingen op nationaal,
internationaal en supranationaal niveau daarbij uitgebreid aan bod. Het is dit jaar 25 jaar
geleden dat de regeling van de ongerechtvaardigde verrijking in het nieuwe Burgerlijk
Wetboek van kracht werd. Sindsdien is zowel op nationaal als op internationaal niveau veel
gebeurd. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: ruim 90 rechterlijke uitspraken
uit de laatste 7 jaar, vierde tranche van de Awb, Tentative Draft on Restitution and Unjust
Enrichment (vervanging van de Restatement of Restitution), Draft Common Frame of
References, Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht,
rechtspraak van het Europese Hof.

E.Schrage (K-9789013111736) 3e dr. begin mei 2017

122 pag.

€ 45,00

Voorwaardelijke Verbintenissen
Door middel van het aangaan van voorwaardelijke verbintenissen kunnen contractspartijen
vooraf een bepaalde risicoverdeling overeenkomen voor het geval zich een bepaalde situatie
zal gaan voordoen. Dit draagt bij aan het kunnen aangaan van evenwichtigere contractuele
relaties. Daarnaast worden voorwaarden ook vaak gebruikt als voorbehoud in
onderhandelingssituaties zoals het sluiten van een overeenkomst onder de opschortende
voorwaarde van goedkeuring door de raad van commissarissen. Deze thema's staan centraal,
waarbij ook een aantal sterk verwante rechtsfiguren en leerstukken die bij het gebruik van
voorbehouden in de praktijk een rol spelen, de revue passeren, zoals bijvoorbeeld de
voorovereenkomst en het leerstuk van de potestatieve voorwaarde.
M.Ruygvoorn (A-9789069168883) juni 2017 94 pag.
€ 19,50
Vijftig weeffouten in het BW - Een ode aan het BW ter ere van zijn 25-jarig bestaan
Deze bundel behandelt zo’n vijftig weeffouten die juristen in de praktijk of in de wetenschap
tegenkomen. Bestrijkt alle boeken van het BW, zelfs het niet-bestaande Boek 9. Sommige
bijdragen overstijgen het BW zelfs door aandacht te besteden aan de wisselwerking met het
Europese recht of het bestuursrecht. In een tijd van toenemende specialisatie binnen
vakgebieden wordt juist het burgerlijk recht in al zijn facetten belicht.De bundel heeft niet tot
doel het BW op de korrel te nemen, maar is juist bedoeld als een lofzang. Het BW is al
vijfentwintig jaar de bakermat van het Nederlandse burgerlijke recht. Door het identificeren
van weeffouten hopen de redactie en de auteurs bij te kunnen dragen aan de verdere
vervolmaking van dit complexe maar bovenal mooie juridische monument.
C.de Kluiver e.a. (A-9789069169613) oktober 2017 406 pag. € 34,50

---------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2016:
Afdracht van Onrechtmatig Verkregen Winst - een rechtsvergelijkende analyse van het
leerstuk van de onrechtmatige winstafdracht
Winstafdracht conform artikel 6:104 BW geeft de benadeelde, die schade lijdt als gevolg van
een onrechtmatige daad of tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, aanspraak op de
winst die met de onrechtmatige daad of tekortkoming is verkregen. Het leerstuk van de
onrechtmatige winstafdracht wordt echter als problematisch beschouwd. In Nederland biedt dit
artikel vooral een stevig instrument om bijvoorbeeld illegale onderverhuur tegen te gaan,
omdat originele huurders bij illegaal onderverhuur het risico lopen te worden geconfronteerd
met het verlies van het onrechtmatig behaalde voordeel. Ze zijn dan minder snel geneigd om
het gehuurde illegaal onder te verhuren. Hierbij kan mede worden gedacht aan de in
populariteit toenemende Airbnb-constructies. Analyseert hier hoe dit leerstuk zich in het
Nederlandse rechtssysteem heeft ontwikkeld en welke problemen aan de orde komen bij de
rechterlijke toepassing van artikel 6:104 BW en onderzoekt het leerstuk van de onrechtmatig
winstafdracht in het Zwitserse recht, en hoe dit aanknopingspunten kan bieden voor een
soepele toepassing van het Nederlandse leerstuk van de onrechtmatige winstafdracht conform
artikel 6:104 BW.
R.Olde Wolbers (C-9789088631931) juni 2016 88 pag. € 25,00
Algemene Voorwaarden (Monografieën BW nr. B-55)
Algemene voorwaarden zijn voor rechters, advocaten, bedrijfsjuristen en wetenschappers een
dynamisch werkvlak. De wetgever schaaft continu artikelen bij, het Europese Hof van Justitie
doet belangrijke uitspraken, de Hoge Raad wijst richtinggevende arresten. In het BW is dan
een uitvoerige regeling van de algemene voorwaarden opgenomen. Dat regelstelsel (afdeling
6.5.3; art. 6:231-247 BW) staat hier centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
relevante aanvullende onderwerpen, zoals de totstandkoming van algemene voorwaarden,
battle of forms, uitleg, vernietigbaarheid en de gevolgen van vernietiging. Omdat het
Nederlandse recht voor consumentenovereenkomsten sterk onder invloed staat van uitspraken
van het Europese Hof van Justitie, komen ook de internationale aspecten volop aan bod.
J.Hijma (K-9789013135299) 4e dr. november 2016
136 pag. € 45,00
Alles Afgewogen

Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan mr. Clementine de Vries Lentsch-Kostense ter
gelegenheid van haar afscheid als plaatsvervangend Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der
Nederlanden. De bijdragen behandelen uiteenlopende onderwerpen van privaatrecht , zoals
het rechterlijk overgangsrecht, de erkenning van kinderen, de uitleg van testamenten, de
klachtplicht en bestuurdersaansprakelijkheid, en sluiten aan bij arresten van de Hoge Raad,
waarin Clementine de Vries Lentsch- Kostense heeft geconcludeerd. Aan het slot van de bundel
zijn vier van haar conclusies opgenomen, waarin haar wijze van werken - steeds "alles
afgewogen" - goed tot uitdrukking komt.
E.Rank-Berenschot e.a.(K-9789013136869) juni 2016 ca. 220 pag. geb. € 59,00
Asser Serie deel 3- VI*- Zekerheidsrechten
Na meer dan 6 jaren nu een nieuwe geactualiseerde editie. Aan de orde komen het pandrecht,
het hypotheekrecht, de voorrechten, het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud.
A.v.Mierlo e.a.(K-9789013109047) 15e dr. oktober 2016 695 pag. geb. € 139,00
Asser Serie deel 6- I – de Verbintenis in het Algemeen. Eerste Gedeelte
Geheel geactualiseerde dnieuwe editie van dit Asser-Hartkamp-deel bevat een systematische
en grondige behandeling van het begrip verbintenis, verschillende typen verbintenissen,
bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en nietnakoming van verbintenissen (met opschortingsrechten en schuldeisersverzuim). Voorzien van
dwarsverbanden met andere relevante leerstukken. Recente ontwikkelingen in wetgeving,
rechtspraak en literatuur zijn uiteraard verwerkt.
A.Hartkamp,C.Sieburgh(K-9789013140026) 15e dr. december 2016 ca. 400 pag. geb. € 95,00
Bescherming van bezit - Een rechtshistorische en leerstellige studie naar de wortels en de
totstandkomingsgeschiedenis van de huidige regeling in art. 3:125 BW
Behandelt de regeling voor bescherming van bezit, zoals onze wetgever haar neerlegde in
artikel 3:125 BW. Die regeling is nagenoeg ongewijzigd overgenomen uit Meijers’ Ontwerp
voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek. Zij roept vragen op ten aanzien van zowel het begrip
‘bezit’ als ten aanzien van de ‘bescherming’ ervan. Wat is bezit? En is de regeling ter
bescherming van bezit geslaagd, verdient het aanbeveling om haar aan te passen, of kan zij
zelfs als onnutte ballast overboord geworpen worden? De beantwoording van bovenstaande
vragen leidde tot de nodige meningsverschillen bij de totstandkoming van het wetboek. Ook
nadien bleef consensus uit: de inhoud van het bezitsbegrip is nog steeds omstreden en
hetzelfde geldt voor de wijze waarop het bezit en, in ruimere zin, het houderschap beschermd
worden. Deze studie stelt de beantwoording van twee vragen centraal:
1.Hoe kwam het bezitsbegrip van het BW tot stand en wat is zijn inhoud? 2. Op welke wijze is
de regeling voor de bescherming ervan vormgegeven? Het is bekend dat Meijers bij het
opstellen van zijn voorschriften niet wenste te experimenteren, maar aansluiting zocht bij ‘de
bezonken wijsheid van vele eeuwen’. Nu kan juist het leerstuk van bescherming van bezit
bogen op een eeuwenoude geschiedenis, waarvan wij in de regeling van het huidige wetboek
ook onmiskenbare sporen aantreffen. Op basis van leerstellige rechtsvergelijking op historische
grondslag worden de door de ontwerper en wetgever gemaakte keuzes geduid en verklaard.
H.Runia (B-9789462903258) begin december 2016 608 pag. € 85,00
Boek 5 BW van de Toekomst (KNB Preadvies)- over vernieuwingen in het zakenrecht
Hoewel Boek 5 BW betrekkelijk recent is ingevoerd, leeft in de praktijk de behoefte om het op
diverse onderdelen flexibeler te maken, zodat het beter beantwoordt aan de behoeften in de
praktijk. Zo bestaat behoefte aan kwalitatief lidmaatschap van beheersverenigingen om
gemeenschappelijk beheer van onroerende zaken beter te kunnen regelen. Ook zijn sommige
leerstukken aan heroverweging toe, zoals natrekking, vermenging of zaaksvorming. Het
rechtsverlies dat ook een gevolg is van deze originaire wijzen van rechtsverkrijging, komt
meestal voor rekening van de toeleverancier die een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Is
dat wenselijk uit oogpunt van een rechtvaardige rechtsbedeling? Nieuwe ontwikkelingen in het
bouwen en in de techniek maken dat oude leerstukken in het recht moeten worden aangepast
of dat nieuwe rechtsfiguren moeten worden ontwikkeld. Denk aan de wenselijkheid van een
coherentere regeling van erfpacht en opstal, aan het ontbreken van een goede regeling voor
meervoudig ruimte gebruik en drijvend wonen, alsmede aan de vraag naar de
goederenrechtelijke status van een digitale inhoud. Maar ook de wettelijke regelingen van
sommige bestaande rechtsfiguren, zoals mandeligheid, erfdienstbaarheden en
appartementsrechten behoeven aanpassing om deze breder en beter toepasbaar te maken. In

deze zeven preadviezen, geschreven door achttien deskundigen, worden voor alle titels van
Boek 5 BW concrete voorstellen tot verbetering en flexibilisering gedaan. Zij zijn bedoeld als
eerste aanzet tot gedachtevorming over een mogelijke renovatie van Boek 5 BW. De
eindredactie van deze preadviezen is verzorgd door prof. mr. L.C.A. Verstappen.
B.Akkermans e.a. (S-9789012397346) april 2016
452 pag. € 42,50
Bijzondere Overeenkomsten (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6)
Meest recente en omvangrijke publicatie in één deelover de bijzondere overeenkomsten die in
boek 7 BW zijn geregeld. Legt het accent op onderwerpen rondom het algemene vermogensen contractenrecht en de specifieke regels bij totstandkoming, beëindiging en bijvoorbeeld
niet-nakoming van deze overeenkomsten. Deze vierde druk is volledig geactualiseerd.
Wetswijzigingen, Nederlandse en Europese rechtspraak en regelgeving en literatuur van de
afgelopen drie jaren zijn erin verwerkt - en nieuw in deze druk is ook de behandeling van de
pandbeleningsovereenkomst. Specifiek komen de volgende overeenkomsten aan bod:
overeenkomsten voor overdracht zoals koop, schenking en de financiële
zekerheidsovereenkomst, huur en pacht,verrichten van werkzaamheden, zoals opdracht,
lastgeving, agentuur, bemiddeling, betalingstransacties, bewaarneming, aanneming van werk,
personenvennootschap en de reisovereenkomst en geneeskundige behandelingsovereenkomst,
en vaststellingsovereenkomst, de borgtocht- en de verzekeringsovereenkomst.
M.v.Ardenne-Dick e.a. (K-9789013134087) 4e dr. augustus 2016 604 pag.geb. € 51,80
Consumer Sales in Europe –after the implementation of the consumer rights directive
Offers an innovative and systematic analysis of the new rules on consumer sales contracts in
several EU Member States after the implementation of Directive 2011/83/EU on consumer
rights. The national reports focus in particular on the scope of application of the implementing
provisions of the Consumer Rights Directive and their interplay with the already existing rules
on consumer contracts, as well as on the relationship between the national ‘special’ rules
concerning consumer sales and the general domestic rules on sales contracts. Furthermore,
each contribution looks ahead by weighing the future development of European contract law
and its possible interaction with national regulation of consumer sales.
G.de Crisofaro e.a.(ed.) (I-9781780683713) september 2016 206 pag. € 57,00
Contract Rules – decoding English law
Encapsulates the general part of the English contract system. For the first time this complex
body of law is presented in an accessible and structured form. Marshalling the legal sources, it
arranges the law into 22 parts comprising 200 Articles. Comments and Literature sections for
each Article supply references to the leading cases and statutory sources, and to the leading
specialist literature. Article by Article, the judge, lawyer, researcher, foreign advisor,
arbitrator, commentator or student can instantly and reliably locate the relevant rule and
supporting primary and secondary sources and materials. Such convenient access to English
contract law will be attractive throughout the global commercial world.
Terwijl er vele boeken over het Engelse overeenkomstenrecht bestaan (meest uitgebreid is
Chitty on Contract) nu een hanteerbaar overzichtelijk geheel nieuw praktijkgericht handboek.
N.Andrews (I-9781780683652) maart 2016 400 pag. geb. € 98,00
Contracten met de Overheid
Overheden sluiten voortdurend contracten. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld zaken of
diensten worden die contracten in de eerste plaats beheerst door het privaatrecht. Is de
overheid in die gevallen een 'gewone' private partij of gelden toch andere regels? Zijn
afspraken gemaakt over de uitoefening van bevoegdheden dan is het contract juist meer
publiekrechtelijk van aard. Waar moet dan rekening mee worden gehouden? Contracten met
overheden is een onderwerp op zich. Het ligt op een kruispunt van privaat- en publiekrecht.
Met dit boekje is beoogd in het overheidscontractenrecht een introductie te geven. Weer een
relevant praktijkonderwerp beknopt uitgediept in de voortreffelijke serie Cahiers Privaatrecht.
H.Langbroek,M.Scheltema (A-9789069168173) juni 2016 74 pag. € 19,50
Contractsoverneming (Onderneming & Recht nr. 97)
Van contractsoverneming is bij veel grote transacties sprake. Aan deze voor de rechtspraktijk
belangrijke rechtsfiguur is in de Nederlandse rechtsliteratuur betrekkelijk weinig aandacht
besteed. Contractsoverneming betreft een rechtsverhouding tussen meer dan twee partijen en
bevindt zich op het snijvlak van het goederen- en verbintenissenrecht. Over een aantal

aspecten van deze rechtsfiguur, die relatief recent (bij de invoering van het huidige BW) in de
wet is opgenomen, bestond tot nu toe geen duidelijkheid. Verschaft hier op heldere en
inzichtelijke wijze een systematisch en uitputtend inzicht in de gecompliceerde vragen die zich
in geval van contractsoverneming voordoen en de procesrechtelijke aspecten.
M.Huizingh-Mieras (K-9789013140323) december 2016 346 pag. geb. € 79,50
Contractuele Clausules
PRAKTIJKBOEKEN SERIE
BELGISCH RECHT
De reeks Contractuele clausules bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige
bouwstenen aan om een contract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en
te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze
toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door
referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De modelclausules
die ter illustratie zijn toegevoegd, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks.
Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp
bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.
REEDS VERSCHENEN IN DE SERIE:
Deel 2: KOOP – gemeen recht
Inhoud: opties, E-commerce/verkoop op afstand, prijsbepalings- en aanpassingsclausules,
voorwerp en omvang van de leveringsplicht, risico en eigendomsoverdracht, betaling: tijdstip
en wijze, leveringswijze, kwijting, opschortingsclausules, garantieclausules, vrijwaring
wegens uitwinning, ontbindingsclausules, prijsverminderingclausules, levensverzekering als
waarborg voor krediet: overdracht van rechten. WELLICHT EEN IDEE VOOR NEDERLAND ?????
G-L.Ballon e.a. (I-9789400006980) april 2016
532 pag. € 125,00
In juni en juli verschijnen de delen:
- Koop- Aandelen
- Aanneming Bouwwerken
- Koop-Onroerend Goed
- Huur
Contractuele Clausules deel 3: KOOP – Aandelen
BELGISCH RECHT
Bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een
koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke
clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een
vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de
belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de
reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien
vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de
redactie en de verwerking van de clausule in het contract. Uit de inhoud: opties, prijs en
prijsaanpassing, voorwerp van overdracht, verklaringen en waarborgen bij de verkoop van
aandelen, tijdstip en voorwaarden van de overdracht, vrijwaring en schadeloosstelling, postclosingverbintenissen en -formaliteiten, fiscale clausules, postcontractuele clausules.
G-L.Ballon e.a. (I-9789400003101) juni 2016 436 pag. geb. € 175,00
Convergence in European Consumer Sales Law – a comparative and numerical approach
Contains an empirical study of the converging effects of the harmonisation policies used by the
European lawmaker in consumer sales law. It aims to fill a gap in existing literature, by looking
at what European consumer sales law harmonisation has achieved and by developing a
methodology to measure the convergence it has led to. The work encompasses both a
substantive comparison as well as a numerical approach. While in the former, five directives
and their subsequent transposition in the national laws of Member States are analysed, the
latter focuses on the creation of the Convergence Index as a measurement tool for the effects
of the harmonisation process.
C.Goanta (I-9781780684314) oktober 2016 402 pag. € 98,00
Core Concepts in Dutch Civil Code- BW Krant Jaarboek nr. 30 (Meijers Reeks)
This edition of the Leiden Yearbook of Private Law analyses several core concepts within the
Dutch Civil Code and makes it clear how these concepts have been influenced by transnational
instruments. The book covers three large areas of the Dutch Civil Code - contract, tort and
institution. Whereas the Dutch Civil Code has been amended many times since its entry into

force in 1992, these concepts form a permanent core. However, these concepts today are not
what they were in 1992. Although the core concepts themselves are a constant factor within
the Civil Code, the meaning of these concepts is not fixed. The core concepts in the Dutch Civil
Code are continuously in motion. This observation in itself is not of recent date. New, however,
is the increased influence of transnational developments on the Dutch core concepts. Not only
EU Directives and Regulations and the case law of the European Court of Justice have an
impact on Dutch concepts, but these concepts may also be influenced by e.g. the European
Convention on Fundamental Rights and Freedoms and the case law of the European Court of
Human Rights, by international treaties and by various sets of Principles.
C.Breedveld-de Voogd e.a. (K-9789013137255) april 2016 240 pag. 39,00
de Eenzijdige Rechtshandeling (Onderneming & Recht nr. 89)
Deze rechgtsfiguur heeft zich tot op heden niet in veel aandacht mogen verheugen. Het
burgerlijk recht kent echter tal van eenzijdige rechtshandelingen. Deze studie over de vraag,
of en zo ja, op welke wijze de verschijningsvormen van de eenzijdige rechtshandeling met
elkaar verband houden, maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Algemeen
vermogensrecht’ van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Met betrekking tot de
eenzijdige rechtshandeling spelen vele vragen van dogmatische en praktische aard. De
dissertatie van Spierings beoogt zowel een bijdrage te leveren aan academische discussies als
een handleiding te bieden voor de rechtspraktijk. De rechtsvergelijkende studie toont de
verscheidenheid aan visies op de eenzijdige rechtshandeling in Nederland en de ons
omringende landen, maar toont ook dat bepaalde juridische uitgangspunten in de onderzochte
stelsels overeenkomen. In de dissertatie van Spierings worden vele dwarsverbanden gelegd,
waardoor de studie van grote waarde is voor degenen die zich bezighouden met het
vermogensrecht in al zijn facetten.
Ch.Spierings (K-9789013136494) maart 2016 512 pag. geb. € 87,50
European Law and National Private Law
Addresses and analyses the various sources of European law in (hierarchical) order, namely
the Treaty on the Functioning of the European Union, the general principles of EU law, EU
Directives and EU Regulations, as well as the influence of fundamental rights (both the ECHR
and the EU Charter) on private law. The nature of each source of law and its significance for
and influence on the general part of national private law is discussed. Particular attention is
devoted to the review of national private law legislation in the light of European legislation that
has direct effect, direct and indirect effect of European law on legal relationships between
individuals, ex officio application of European law by the national courts, and interpretation
issues arising as a result of the interaction between European law and national law. Further,
comparisons are drawn between the different sources of law. The book then concludes with a
detailed overview of European Directives that are of particular relevance for general private
law. Provides a concise introduction to the influence of EU law and the ECHR on legal
relationships between individuals - a must read for every lawyer.
A.Hartkamp (I-9781780683850) juni 2016 286 pag. € 69,00
de Exclusiviteit van het Eigendomsrecht
BELGISCH RECHT
Exclusiviteit is één van de wezenskenmerken van het eigendomsrecht: slechts één persoon
kan de volheid van bevoegdheden over een zaak uitoefenen. In de praktijk gebeurt het echter
vaak dat verschillende personen eigendomsaanspraken doen gelden op eenzelfde zaak. Hier
wordt de exclusiviteit voor het eerst uitdrukkelijk in verband gebracht met de elasticiteit van
het eigendomsrecht, of dus de mogelijkheid voor de eigenaar om de volle
eigenaarsbevoegdheden (terug) te verkrijgen. Deze analyse biedt een nieuwe kijk op tal van
voor de praktijk belangrijke rechtsfiguren: de kwaliteitsrekening, het eigendomsvoorbehoud,
de eigendomsoverdracht tot zekerheid, het restlegaat, aanwas en tontine, enz. Daarnaast
wordt ook de trust uitvoerig bestudeerd, waarbij de auteur de klassieke civielrechtelijke
bezwaren, vooral omwille van de vermeende eigendomssplitsing, ontkracht. Andere tendensen
zoals de opmars van een socialer (gedeeld) eigendomsbegrip en de evolutie richting
eeuwigdurende gebruiksrechten worden eveneens aan het exclusiviteitsbeginsel getoetst.
D.Gruyaert (I-9789400007659) oktober 2016
890 pag. geb. € 175,00
Gewijzigde Omstandigheden in het Contractenrecht
BELGISCH RECHT
In periodes van economische en monetaire instabiliteit ervaart een contractpartij sneller
problemen om haar contractuele verbintenis uit te voeren. Een leverancier kan bijvoorbeeld

(financiële) moeilijkheden ondervinden om producten te leveren aan de overeengekomen prijs
omdat de prijs voor grondstoffen plots enorm sterk is gestegen. Met de relatief recente
financiële en economische crisis in het achterhoofd is het bijgevolg niet verwonderlijk dat de
overmachts- en de imprevisieleer recent meer aandacht krijgen. Zowel de overmachts- als de
imprevisieleer komen tegemoet aan de situatie waarbij een contractpartij maar moeilijk haar
verbintenis kan uitvoeren doordat de omstandigheden zijn gewijzigd nadat die contractpartij
haar overeenkomst gesloten heeft. Terwijl de overmachtsleer tot het geldende Belgische recht
behoort, kent de imprevisieleer in principe geen plaats in ons recht. Nagegaan wordt of de
situaties die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de
overmachtsleer kunnen worden gebracht. Als deze situaties door de overmachtsleer kunnen
worden gevat, heeft het geen zin meer om – zoals auteurs vaak doen – een afzonderlijke
imprevisieleer uit te werken. In het onderzoek komt aan bod het klassieke onderscheid tussen
de situatie waarbij het voor de schuldenaar onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren
(overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer moeilijk krijgt om een
verbintenis uit te voeren (imprevisieleer), naast de overige toepassingsvoorwaarden die de
twee leerstukken delen en de rechtsgevolgen van elk van beide leerstukken.
M.de Potter de ten Broeck (I-9789400007901) eind december 2016 500 pag. geb. € 135,00
Groepen van Contracten (Onderneming & Recht nr.95 )
Als gevolg van schaalvergroting en de toegenomen complexiteit van economische
verhoudingen komt het verschijnsel groepen van contracten steeds vaker voor, terwijl het
overeenkomstenrecht vooral op tweepartijenverhoudingen is berekend. Uit het grote aantal
arresten van de Hoge Raad mag wellicht worden afgeleid dat dit de rechtspraktijk voor
problemen stelt. Betoogd wordt dat die problemen ook zonder wetswijziging oplosbaar zijn.
Laat zien hoe met behulp van het bestaande systeem van het Nederlandse verbintenissenrecht
op een bevredigende wijze met groepen van contracten kan worden omgegaan. Daartoe is een
uitvoerige rechtsvergelijking gemaakt met het Franse en Duitse recht,en is erin geslaagd om
voor het labyrint van contractgroepen een bruikbare kaart te leveren om tot verschillende
verschijningsvormen ervan door te dringen. In het voorlaatste hoofdstuk wordt een concreet
beeld gegeven van diverse rechtsgevolgen waartoe de aanwezigheid van een groep van
contracten kan leiden en van de wijze waarop deze rechtsgevolgen in ons verbintenisrechtelijke systeem kunnen worden ingepast.
S.v.Dongen (K-9789013139044) oktober 2016 481 pag. geb. € 79,50
Hoofdelijke Verbintenissen
Hoofdelijke verbintenissen komen veel voor in de rechtspraktijk. Te denken valt aan de
hoofdelijke verbondenheid van medehuurders tegenover de verhuurder, aan de hoofdelijkheid
van vennoten in een v.o.f., aan hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid, aan medeaansprakelijkheid bij samenlopende onrechtmatige daden, of aan personen die zich hoofdelijk
debiteur verklaren bij een geldlening. De regels inzake hoofdelijke verbintenissen zijn notoir
ingewikkeld en op bepaalde punten zelfs onhelder. Hier daarom een gedegen overzicht van het
Nederlandse recht inzake hoofdelijke verbintenissen,met vragen als: wanneer doet zich
hoofdelijkheid voor, welke rechtsgronden voor hoofdelijke verbintenissen zijn er, wat zijn de
essentiële kenmerken van hoofdelijkheid, wat is de externe verhouding van de crediteur tot elk
van de hoofdelijke debiteuren, hoe is de interne verhouding tussen de debiteuren onderling, en
hoe werken verstoringen van die verhoudingen uit op de andere rechtsverhoudingen?
W.v.Boom (B-9789462903272) december 2016 ca. 390 pag. geb. € 45,00
Intellectuele-Eigendomsrechten als Verhaalsobject - Verhaal van vorderingen door
uitwinning van ie-rechten in Nederland
Behandelt het vestigen van zekerheidsrechten en het leggen van verhaalsbeslag op
intellectuele-eigendomsrechten en het daadwerkelijke verhaal van vorderingen door uitwinning
van die bezwaarde of beslagen intellectuele-eigendomsrechten in Nederland onder toepassing
van Nederlands recht. Intellectuele-eigendomsrechten vormen vaak één van de belangrijkste,
meest waardevolle vermogensbestanddelen van een onderneming. Een schuldeiser die, na
bijvoorbeeld een pandrecht op deze intellectuele-eigendomsrechten te hebben gevestigd of
daarop verhaalsbeslag te hebben gelegd, zijn vordering wil verhalen door uitwinning van die
intellectuele-eigendomsrechten, stuit onder het geldende Nederlandse recht echter op
problemen. Bij het formuleren van aanbevelingen om de problemen waarop een schuldeiser
onder het Nederlandse recht stuit geheel of gedeeltelijk weg te nemen, is primair inspiratie
gevonden in de UNCITRAL Legislative Guide en het UNCITRAL IP-Supplement.

A.Keur (B-9789462902015) februari 2016

410 pag.

€ 49,00

Interpretatie van Overeenkomsten en Eenzijdige Rechtshandelingen.Deel I
BELGISCH RECHT
Contracten en eenzijdige rechtshandelingen lokken per definitie rechtsgevolgen uit. Correct
gevolg geven aan een overeenkomst of rechtshandeling is echter niet altijd even gemakkelijk.
Op het moment van uitvoering blijkt regelmatig dat het onduidelijk is welke verbintenissen de
rechtshandeling nu net omvat. Taalkundige onnauwkeurigheden leiden er immers vaak toe dat
de verklaarde intentie of verwachting niet overeenkomt met de interne wil van degene die de
rechtshandeling stelt. Daarenboven kan ook de context waarbinnen de handeling gesteld
wordt, van belang zijn. Alle communicatie én elke rechtshandeling moet dus geïnterpreteerd
worden. Contracten en rechtshandelingen dienen geïnterpreteerd te worden op basis van de
wil van de handelende personen, niet op basis van de uitlegging die een interpretator zelf de
meest juiste vindt. Men moet dus de wil van de handelende persoon of de contractanten
achterhalen. De zoektocht naar die partijwil kan gebeuren vanuit twee fundamenteel
verschillende benaderingswijzen. Aan de ene kant kan men argumenteren dat de werkelijke –
subjectieve – intentie als richtsnoer moet gelden. Aan de andere kant kan men ook stellen dat
de letter van de rechtshandeling moet primeren: de objectieve interpretatie. Deze is immers
de veruitwendigde bedoeling en de tegenpartij en derden hebben enkel van deze wil
kennisgenomen, zodat ze ervan mogen uitgaan dat deze de waarheid is. Terwijl men in de ene
jurisdictie focust op het subjectieve, gaat men in andere eerder uit van de objectieve
elementen. Alle systemen maken bij hun interpretatie echter gebruik van beide elementen.
Onderzocht wordt wat de beste interpretatiemethode is en hoe een coherent en werkbaar
systeem van interpretatie van rechtshandelingen eruit moet zien, rekening houdend met de
autonomie van de handelende personen enerzijds en met de rechtszekerheid anderzijds.
J.Waelkens (I-9789400007734) december 2016 914 pag. geb. € 150,00
Interpretatie van Overeenkomsten en Eenzijdige Rechtshandelingen.Deel II
Verwerkt de interpretatieregels, toegelicht deel1 (zie hierboven) in heldere en bruikbare
clausules. Met behulp van de voorgestelde clausules kunnen partijen anticiperen op
interpretatieproblemen.
J.Waelkens (I-9789400007765) december 2016 270 pag. geb. € 95,00
deel I +II (I-9789400007963) in 1 volume 1150 pag. geb. € 195,00
een Kwart Eeuw – Liber Amicorum Henk Snijders
Een kwart eeuw privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter
gelegenheid van zijn emeritaat. Het betreft 33 privaatrechtelijke opstellen, vooral op het
gebied van arbitrage, burgerlijk procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Voor de
civilist interessante beschouwingen op centrale rechtsgebieden, waarin vele ontwikkelingen
onder de aandacht worden gebracht en van kanttekeningen worden voorzien. Een kwart eeuw
sluit aan op actuele ontwikkelingen op de terreinen van arbitrage, burgerlijk procesrecht,
goederenrecht en verbintenissenrecht. Onder meer: alternatieve geschilbeslechting, positie
van de rechter ten opzichte van de wet, internationalisering en consumentenbescherming.
(K-9789013136333) november 2016
512 pag. geb. € 55,00
Nakoming (Monografieën BW nr. B-32A)
Geeft allereerst een schets van het rechtskarakter van de betaling. Daarna wordt de vraag
besproken wat moet worden nagekomen en de wijze waarop dat moet plaatsvinden. In dit
kader wordt onder andere de betaling door middel van het geven van zaken, de girale betaling
en de betaling door middel van een papier behandeld. Vervolgens komt aan de orde welke
personen bij nakoming kunnen zijn betrokken. Daarbij wordt met name bezien door wie en aan
wie kan of moet worden gepresteerd. Verder worden de plaats en het tijdstip van nakoming
besproken. Ten slotte komt een aantal nog niet behandelde aspecten van de nakoming aan de
orde. Hieronder vallen de toerekening en de kosten van betalingen. In deze nieuwe druk is
aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op dit terrein, waaronder die op Europees niveau
en aan het Common Frame of Reference (DCFR).
M.Scheltema (K-9789013136701) 4e dr. augustus 2016 95 pag. € 45,00
Oneerlijke Handelspraktijken jegens Consumenten (Monografieën BW nr. B-49b)
Behandelt afdeling 6.3.3A BW, de wetgeving op het gebied van oneerlijke handelspraktijken
die eind 2008 in werking trad. De afdeling omvat, wat de positie van consumenten jegens

ondernemers betreft, regels voor misleidende consumentenreclame zoals we die eerder uit afd.
6.3.4 kenden, maar omvat méér. Afdeling 6.3.3A richt zich ook tegen andere oneerlijke
handelspraktijken jegens consumenten, zoals agressieve handelspraktijken. En de regels zijn
niet beperkt tot gedragingen vóór het tot stand komen van een overeenkomst, maar gelden
ook voor oneerlijke handelspraktijken na het sluiten daarvan (aflevering, service,
klachtenbehandeling). De achtergrond van de artikelen 6:193a-j BW - gelegen in Richtlijn
2005/29/EG - en de inhoud daarvan worden in dit boekje belicht. Een slothoofdstuk is gewijd
aan handhavingskwesties, waarbij in deze tweede druk ruime aandacht wordt gegeven aan het
in 2014 ingevoerde vernietigingsrecht voor de consument (art. 6:193j, lid 3). Ook de
actiebevoegdheid van concurrenten en collectieve acties (vgl. art. 3:305a en 3:305d BW)
komen aan bod, evenals handhaving door de Autoriteit Consument en Markt en
klachtmogelijkheden bij de Stichting Reclame Code. Bij de invoering van afdeling 6.3.3A over
oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, is de inhoud van afdeling 6.3.4
teruggebracht tot misleidende reclame jegens ondernemers, alsmede vergelijkende reclame.
Afdeling 6.3.4 wordt door dezelfde auteur behandeld in Mon.BW B-49b (Misleidende (B2B)
reclame en vergelijkende reclame).
F.Verkade (K-9789013135411) 2e dr. september 2016 116 pag. € 45,00
de Overeenkomst in het Algemeen (Monografieën BW nr. B-54)
Bespreekt met name de precontractuele fase en de totstandkoming van overeenkomsten,
onderwerpen die in de rechtspraktijk dagelijks puzzels opleveren en waarover het overzicht
niet gemakkelijk bij te houden is. Biedt een beknopt, maar grondig overzicht van de stand van
jurisprudentie en literatuur over aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen,
onderhandelen onder voorbehoud, letter of intent, rompovereenkomst en over aanbod- en
aanvaardingsmodel. Wijdt ook beknopt aandacht aan onderwerpen als contractsvrijheid en –
dwang, de verbindende kracht en relativeringen daarvan, grondrechten, de redelijkheid en
billijkheid/ evenredigheid en de hoedanigheid van partijen.
F.de Vries (K-9789013138153) juli 2016
197 pag. € 47,50
Overheidsprivaatrecht - Bijzonder Deel (Monografieën BW nr. A-26b)
Het overheidsprivaatrecht is een bijzonder rechtsgebied dat wordt gevormd door de regels van
geheel of ten dele privaatrechtelijke aard of herkomst die gelden ten aanzien van de overheid.
Dit rechtsgebied ontleent zijn bijzondere karakter onder meer aan het feit dat het ligt op het
Dit bijzondere deel behandelt onderwerpen, zoals het rechtspersonenrecht met betrekking tot
de overheid, overdracht en verjaring van vorderingen op en van de overheid, openbare zaken
en goederen bestemd voor de openbare dienst, vertegenwoordiging van de overheid,
overeenkomsten met de overheid, onrechtmatige overheidsdaad, schadevergoeding bij
rechtmatige daad en de onrechtmatige daadsvordering van de overheid.
G.Snijders (K-9789013136142) april 2016 184 pag. € 45,00
Palandt- BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
DUITS RECHT
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, BGBInformationspflichten-Verordnung, Unterlassungsklagengesetz, Produkthaftungsgesetz,
Erbbaurechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Versorgungsausgleichsgesetz,
Lebenspartnerschaftsgesetz, Gewaltschutzgesetz. Dit is het standaard “Kurzkommentar” bij
het Duitse burgerlijk recht. Deze uitgave vormde het model voor de nu onmisbare serie Tekst
& Commentaar. De Palandt verschijnt elk jaar in nieuwe editie in december.
O.Palandt (BECK-9783406695001) 76e dr. december 2016 3200 pag. € 115,00
Pandrecht: Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de gevolgen van het vuistloze en
stille karakter van het pandrecht
Het pandrecht is een veelgebruikte rechtsfiguur. Floris Kaptein (advocaat bij De Brauw)toont in
zijn proefschrift aan dat het vuistloze en stille karakter van het pandrecht tot problemen leidt.
De problemen kunnen worden opgelost door de invoering van een facultatief registerpandrecht
op roerende zaken, een vormvrij vestigingsvereiste en een substitutiepandrecht op de
executieopbrengst. Daarnaast is te overwegen het afschaffen van de separatistpositie onder
gelijktijdige invoering van een juridisch kader dat de zekerheidsgerechtigde beschermt. Ook te
overwegen is de afschaffing van het grondslagvereiste van art. 3:239 lid 1 slotzinsnede BW
onder gelijktijdige invoering van een correctiemaatregel dat een zeker evenwicht tussen

zekerheidsgerechtigden en concurrente schuldeisers brengt. Als iemand geld uitleent,
vertrouwt hij erop dat hij zijn uitgeleende geld terugkrijgt. Met name in commerciële
verhoudingen kan behoefte bestaan om zekerheid te bedingen. Het bekendste voorbeeld is een
hypotheekrecht op een huis. Een ander zekerheidsrecht is het pandrecht. Kort gezegd kunnen
roerende zaken en vorderingen in pand worden gegeven. Vroeger kon een zaak alleen in pand
worden gegeven als de zaak ook daadwerkelijk aan de financier werd overhandigd. Betaalde
de debiteur zijn lening af, dan kreeg hij zijn zaak terug - denk bijvoorbeeld aan de gang van
zaken bij een pandjeshuis. Vorderingen konden alleen in pand worden gegeven als het
pandrecht werd meegedeeld aan de debiteur van de verpande vordering. Sinds 1992 biedt het
Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om een pandrecht te bedingen op de zaak van de
debiteur, terwijl deze in pand gegeven zaak bij de debiteur aanwezig blijft. Op deze wijze kan
de debiteur de zaak, bijvoorbeeld een voor de bedrijfsvoering benodigde machine, blijven
gebruiken. Ook is het nu mogelijk een vordering te verpanden zonder mededeling daarvan te
doen aan de debiteur van de verpande vordering. De gevolgen van dergelijke onzichtbare
zekerheidsrechten worden hier beschreven. Wat nu als een derde een in pand gegeven zaak
van de debiteur koopt? Wat als een derde een lening verstrekt aan de debiteur, omdat deze
derde in de veronderstelling is dat de debiteur genoeg verhaalsmogelijkheden biedt? Wat als
de debiteur van een verpande vordering betaalt aan de pandgerechtigde, omdat de debiteur
niet weet dat zijn schuld verpand is? Moeten aan een onzichtbaar zekerheidsrecht zwaardere
eisen worden gesteld dan aan een zichtbaar zekerheidsrecht? Moet de curator in het
faillissement van de debiteur de in pand gegeven, voor de bedrijfsvoering noodzakelijke
machine afgeven aan de financier? Deze vragen worden hier beantwoord en voor bestaande
problemen een oplossing gezocht.
F.Kaptein (B-9789462907232) augustus 2016 390 pag. € 49,00
Precies Privaatrecht
In het BW zijn veel open normen opgenomen: redelijkheid en billijkheid, maatschappelijke
betamelijkheid, verkeersopvattingen, openbare orde, goede zeden, enzovoort. Deze open
normen zijn noodzakelijk, omdat het onmogelijk is om voor elke specifieke situatie een regel in
de wet vast te leggen, en ook om ruimte te bieden voor rechtsontwikkeling. Tegelijkertijd
bieden deze open normen weinig steun aan de rechtzoekende die zijn gedrag wil afstemmen
op hetgeen rechtens toelaatbaar is, of aan de feitenrechter die een concreet geschil moet
beslechten. Daarom formuleert de Hoge Raad geregeld gezichtspunten die enige sturing
zouden moeten geven aan het invullen van open normen. De auteurs van nemen elk een open
norm als uitgangspunt en bekijken of deze in de rechtspraak door het formuleren van
gezichtspunten een nadere en preciezer invulling heeft gekregen of zou moeten krijgen.
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn het delictueel aansprakelijkheidsrecht, algemeen
contractenrecht, consumentenrecht, huwelijksvermogensrecht, arbeidsrecht en auteursrecht.
S.Lindenbergh,H.Schelhaas (B-9789462903166) december 2016 284 pag. € 49,00
the Principles of European Contract Law and Dutch Law (HERDRUK uit 2002)
The topic of harmonisation of European private law and European contract law in particular, is
rapidly gaining in importance. The most important achievement in this field is, undoubtedly,
the Commission on European Contract Law's drafting of the Principles of European Contract
Law (PECL). The European Commission considers the PECL to be a serious option for further
harmonisation of European contract law within the European Union. This publication is the first
to provide a systematic overview of the PECL in comparison with Dutch contract law as a
whole. The book is concise and because of its structure it is easily accessable. Amongst the
contributors there are many highly distinguished contract law specialists.
E.Hondius e.a. (ed.) (A-9789069164229) herdruk september 2016 472 pag. € 49,50
Rechtshandeling en Overeenkomst (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3)
Volledig geactualiseerde nieuwe editie, gewijd aan de vermogensrechtelijke rechtshandeling,
en met name aan de meest belangrijke verschijningsvorm daarvan, de (obligatoire)
overeenkomst, met wetswijzigingen, jurisprudentie en literatuur van de afgelopen drie jaren.
C.v.Dam,J.Hijma e.a. (K-9789013137293) 8e dr. juli 2016 408 pag. geb. € 44,00
Uitleg van Rechtshandelingen (Preadviezen Ned. Vereniging voor Burgerlijk Recht)
Weliswaar lijken de basisprincipes op het gebied van uitleg bekend en helder (zoals de
Haviltex-maatstaf en de cao-norm), maar de praktijk plaatst de Hoge Raad steeds voor nieuwe
vragen. Vooral sinds het arrest DSM/Fox uit 2004 zijn er in de rechtspraak van de Hoge Raad

op het gebied van uitleg veel nieuwe nuances geïntroduceerd. Tegen deze achtergrond worden
de ontwikkelingen in kaart gebracht en lijnen doorgetrokken. HIngegaan wordt op het
rechtstreekse verband tussen uitleg en de wilsvertrouwensleer, objectiverende uitleg, de uitleg
van huwelijkse voorwaarden, statuten, algemene voorwaarden, derdenbedingen en
verzekeringsovereenkomsten, en uitleg op het snijvlak van het goederen- en
verbintenissenrecht. Bovendien wordt de verhouding tussen uitleg en de andere in art. 6:248
BW aangeduide bronnen van de rechtsgevolgen van overeenkomsten (aanvullend en dwingend
recht, gewoonterecht en redelijkheid en billijkheid) beknopt besproken alsmede de processuele
aspecten van uitleg. De uitleg van rechtshandelingen worden in een internationaal perspectief
geplaatst door middel van rechtsvergelijking met Engels, Schots, Duits en Frans recht en soft
law, en door een analyse van de uitleg van een aantal internationale clausules (bijv. force
majeure & hardship clauses). Bespreekt daarna zi kwesties van contractvorming: op welke
wijze(n) kunnen contractspartijen de wijze van uitleg contractueel modelleren? Geconcludeerd
wordt dat de thematiek van de uitleg pluriform is en blijft, zowel wat betreft de uitlegmaatstaf,
als in internationaal perspectief.
H.Schelhaas,W.Valk (P-9789462511224) november 2016 188 pag. €36,50
het Uniciteitsbeginsel in het Goederenrecht (Onderneming en Recht nr. 92)
Uitvoerige dissertatie met als onderwerp het principe dat een goederenrechtelijk recht in
beginsel slechts één goed als object heeft. Aan bod komen onder meer de algemeenheid van
goederen, het overdragen en bezwaren van een onderneming of (een deel van) een bijzondere
gemeenschap en het verpanden van een assurantieportefeuille. De analyses zijn tegelijkertijd
dogmatisch en praktisch. De rechtsvergelijking met Frans en Duits recht geeft blijk van een
diepgaand inzicht in deze rechtsstelsels en is erin geslaagd de rechtsvergelijking op een
inspirerende wijze te verbinden met het Nederlandse recht. Laat zien dat het loslaten van het
uniciteitsbeginsel in het Nederlandse recht geen praktische voordelen zal opleveren.
V.Tweehuysen (K-9789013137590) mei 2016 388 pag. geb. € 75,00
Vaststellingsovereenkomsten
Allen & Overy heeft een gratis online applicatie voor het opstellen van algemeen
civielrechtelijke vaststellingsovereenkomsten ontwikkeld. Met deze tool kunnen
vaststellingsovereenkomsten eenvoudig worden samengesteld.
Allen & Overy september 2016 WEBLINK OP AANVRAAG of : AOvaststellingsovereenkomst.nl
Verborgen Privaatrecht - hoe het geldende recht te kennen ?
Juristen worden opgeleid om te werken met geldend recht. Om dat geldende recht te kennen
dienen zij ‘hun literatuur bij te houden’. Ziehier, in twee zinnen, de werkelijkheid én werkwijze
van juristen gedurende een voorbije eeuw. Voorbij, omdat in de huidige tijd het geldende recht
niet goed meer ‘gekend’ kan worden. Er bestaat een kenprobleem met betrekking tot het
geldende recht van Europese origine. Het kenprobleem bestaat uit twee vragen. Ten eerste:
‘Wat is in dit concrete geval het geldende en toepasselijke recht?’ Ten tweede: als er (al) een
vermoeden is dat ‘recht van buitenaf’ mogelijk van toepassing is, hoe moet dit dan gevonden
worden? Deze vragen, die vooraf, iedere dag, in iedere casus en op elk rechtsgebied gesteld
moeten worden, gaan ‘met zevenmijlslaarzen’ door bestaande werkwijzen en indelingen in
rechtsgebieden heen. Zij laten zich niets gelegen liggen aan territoriale of inhoudelijke grenzen
of aan de heersende benadering van ‘het Europese recht’ als ‘verborgen privaatrecht’, als
corpus alienum dat van buitenaf ‘doorwerkt’ in het nationale recht. De boodschap in dit boek
aan de juridische, privaatrechtelijke wereld in de Europese Unie is aldus: Wake up! Het
Europese recht is onderdeel van het geldende recht en dient als zodanig – en dus niet als
afzonderlijke toevoeging onder de vlag van ‘IPR, Europees recht of doorwerking’ – bestudeerd,
gekend én toegepast te worden. Het gaat om geldend privaatrecht!
R.Westrik (P-9789462511071) juli 2016 114 pag. €27,50
ENGELSTALIGE VERSIE VAN DIT BOEK GELIJKTIJDIG VERSCHENEN:
Hidden Civil Law - how can you know what the applicable law is?
R.Westrik (P-9789462511101) juli 2016 122 pag. €27,50
Vermogensplanning van Particuliere Kunstverzamelingen
BELGISCH RECHT
In België zijn er heel wat hoogstaande particuliere kunstverzamelingen. De verzamelaars
hebben zich in het verleden echter weinig bekommerd om de juridische structurering van hun
verzameling. Dit heeft met name geleid tot versnippering en verlies voor het 'publieke'
domein. Vandaag verlopen de kennismaking met en het gebruik van traditionele en nieuwe

technieken van vermogensplanning voor particuliere kunstverzamelingen gelukkig vlotter. Zo
wordt de integriteit van de verzameling beschermd in geval van (echt)scheiding en overlijden.
Bovendien vergemakkelijkt de structuur de opbouw en het beheer van de verzameling. In
voorliggend werk brengen de auteurs de mogelijkheden en moeilijkheden in kaart voor de
vermogensplanning van particuliere kunstverzamelingen. De diverse mogelijkheden en
moeilijkheden worden getoetst aan het 'type' van verzamelaar en de aard
(dynamische/statisch) en chronologie van de verzameling. Zowel burgerrechtelijke als
fiscaalrechtelijke (Vlaanderen en Brussel) aspecten worden behandeld. Achtereenvolgens
wordt voor de beginnende, de gevorderde en de gevestigde verzamelaar onderzocht op welke
manier de groeiende of voltooide verzameling best vorm kan worden gegeven. Daarbij gaat
aandacht naar technieken zonder structuur (gebruikelijke contracten, modaliteiten bij giften
e.d.m.) en naar vennootschappen (burgerlijke maatschap, private stichting en stichting van
openbaar nut). Ook voor Nederland zou een dergelijke uitgave zeer nutttig kunnen zijn.
F.Swennen,A.Nijs (I-9789400007550) juni 2016 90 pag. € 38,00
de Wetenschappelijke Beoefening van het Burgerlijk Recht tussen '40 en '92
(Onderneming & Recht nr. 93)
Deze uitgave is een vervolg op een eerdere studie over de Nederlandse privaatrechtbeoefening
in de lange 19e eeuw (2015). Centraal staan de wetenschappelijke methoden, zoals de
dogmatische en de empirische, die de Nederlandse civilisten in de 20e eeuw hebben gebruikt.
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw maakten deze methoden zich langzaam maar
zeker los van de methoden in de rechtsvinding. Daarnaast is er in aandacht voor de rol van de
rechtsvergelijking in de beoefening van het burgerlijke recht en voor het verschijnsel van de
doorwerking van het publiekrecht (in het bijzonder het bestuursrecht) in het privaatrecht. De
gedachte overheerste in de jaren vijftig dat de contractsvrijheid dood was.
C.Jansen (K-9789013138627) juni 2016 ca. 330 pag. geb. € 65,00
Zaaksvervanging - een verhandeling over de verschillende in het BW geregelde gevallen van
zaaksvervanging mede in hun onderlinge samenhang
Behandelt de rechtsfiguur zaaksvervanging in de vele verschillende contexten waarin zij in het
Burgerlijk Wetboek voorkomt. Neemt als uitgangspunt dat de wetgever deze rechtsfiguur niet
systematisch heeft doordacht en dat de doctrine daarom voorzichtig dient te zijn met het
formuleren van algemene voor alle vormen van zaaksvervanging geldende regels. Schijnbaar
moeiteloos worden behandeld de verschillende wettelijke gevallen van zaaksvervanging bij
onder meer de huwelijksgemeenschap, de gemeenschap van titel 3.7, het vruchtgebruik, de
fideicommissaire erfstelling, pand en hypotheek, (testamentair) bewinden fusie en splitsing
van rechtspersonen. Meestal zijn bij ieder geval verschillende zaaksvervangingsregels te
onderscheiden. Behandelt ook (vermeende) buitenwettelijke gevallen van zaaksvervanging,
zoals omzetting van rechtspersonen, de certificering van aandelen en de vereffening en
executele van een nalatenschap met één erfgenaam. Bijzondere aandacht wordt besteed aan
de gevallen waarin het substituut een registergoed is en de zaaksvervanging niet uit de
openbare registers kenbaar is en aan de bescherming van een derde te goeder trouw die in
verband daarmee aan de orde kan zijn. Het betoog wordt voortdurend verhelderd aan de hand
van voor de praktijk zeer relevante casusposities al dan niet aan rechtspraak ontleend.
S.Perrick (B-9789462901667) januari 2016 208 pag. geb. € 49,00
de Zeug - Vermogensrechtelijke arresten ten behoeve van praktijk en stud
Deze arrestenbundel biedt inzicht in de rechtsontwikkeling en kennis van de actuele stand van
het vermogensrecht. Ruim 450 arresten worden besproken in 245 samenvattingen met
dezelfde opbouw en bevatten verwijzingen naar andere opgenomen arresten. Ons
vermogensrecht ontwikkelt zich van dag tot dag. De uitspraken van de Hoge Raad en het Hof
van Justitie EU zijn voor die rechtsontwikkeling van veel belang. De samenvattingen hebben
dezelfde opbouw en bevatten verwijzingen naar andere opgenomen arresten : elke uitspraak
wordt in haar juridische context geplaatst. De bundel is voorzien van uitgebreide registers.
A.de Bie,J.de Jong van Lier (K-9789013128406) 7e dr. september 2016 532 pag. € 33,50

-----------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2015:
Arresten Burgerlijk Recht – editie 2015

Bevat arresten van de Hoge Raad en enkele uitspraken van het Hof van Justitie van de EU, die
betrekking hebben op het burgerlijk vermogensrecht. De arresten zijn opgenomen zoals zij in
de Nederlandse Jurisprudentie of de Rechtspraak van de Week zijn gepubliceerd, inclusief de
annotaties. Ze zijn gerangschikt naar publicatiebron, jaar van publicatie en nummer dat in de
publicatiebron aan het arrest is toegekend. Er zijn twee registers opgenomen: chronologisch
naar datum van de uitspraak en via wetsartikel waarvoor de uitspraak speciaal van belang is.
De volgorde van opname levert met de beide registers drie zoekingangen op.
T.Sterk (red.) (K-9789013130553) 22e dr. augustus 2015 2288 pag.
€ 37,00
Asser Serie deel 6-IV* : De Verbintenis uit de wet
Aan de orde komen de onrechtmatige daad, de zaakwaarneming, de onverschuldigde betaling
en de ongerechtvaardigde verrijking. Deze onderwerpen zijn geregeld in de derde titel van
Boek 6 (Onrechtmatige daad) en de vierde titel van Boek 6 (Verbintenissen uit andere bron
dan onrechtmatige daad of overeenkomst) van het BW. Na de ingrijpende bewerking in de
vorige druk (nieuwe lay-out, vernummering van de tekstblokken, meer aandacht voor
Europees recht en rechtsvergelijking), zijn in deze 14e druk de meeste hoofdstukken aldus
bewerkt dat daarin de nieuwe rechtspraak (waaronder omstreeks 90 arresten van de Hoge
Raad) en literatuur zijn opgenomen en de tekst daaraan is aangepast.
A.Hartkamp,C.Sieburgh (K-9789013130188) 14e dr. juli 2015 ca. pag. geb. ca. € 105,00
de Betekenis van Hardship Clausules voor art. 6.258 BW - Een onderzoek naar
hardshipclausules en de verhouding tot art. 6:258 BW indien dergelijke clausules worden
opgenomen in een contract waar Nederlands recht op van toepassing is.
In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie is
onderzoek gedaan naar de betekenis van hardship-clausules en de verhouding tot artikel
6:258 BW. De hardship-clausule is afkomstig uit het Anglo-Amerikaanse recht en beoogt een
voorziening te treffen in geval van verandering van omstandigheden. In Nederland kunnen
partijen in dat geval een beroep doen op artikel 6:258 BW, al wordt dit door de rechter met
terughoudendheid toegepast. Over de betekenis van hardship-clausules onder Nederlands
recht bestaat veel onduidelijkheid.
E.Moison (R.U.Utrecht) februari 2015 76 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Consumentenbescherming bij Uitvoering en Herziening van Kredietovereenkomsten
BELGISCH RECHT
In het kredietrecht wordt het informeren van de kredietnemer thans als belangrijkste
beschermingsmechanisme beschouwd. In het boek worden echter een aantal andere methodes
van consumentenbescherming onderzocht en voorgesteld teneinde het bestaan van de
overmatige schuldenlast van consumenten terug te dringen zonder de belangen van de
kredietgever hierdoor disproportioneel te beperken. Na een grondige analyse van het relevante
begrippenkader (consumentencontractenrecht en de (financiële) consument) en het
kredietrecht worden besproken de verschillende methodes van consumentenbescherming
tijdens de uitvoering en herziening van de kredietovereenkomst. In het bijzonder wordt
aandacht besteed aan de wettelijke en rechterlijke tussenkomst in de inhoud van de
kredietovereenkomst. Voorbeelden zijn de strikte regels inzake anatocisme, het opnemen van
een wettelijk verbod inzake onrechtmatige bedingen en de ambtshalve toetsing ervan door de
rechter. Het Belgische recht wordt telkens met het Duitse en Engelse recht vergeleken.
J.Vannerom (I-9789400005259) juni 2015 700 pag. geb. € 145,00
Contract & Commentaar : Standaardcontractsbepalingen
PRAKTIJKBOEK !
De bijzondere bepalingen van een contract regelen de kernverplichtingen van partijen: wie
moet wat wanneer doen. Daarnaast bevat het contract standaardbepalingen die geen
betrekking op de kernverplichtingen hebben , maar zijn wel van grote invloed zijn op rechten
en verplichtingen die uit het contract voortvloeien. Voor het goed kunnen opstellen of
beoordelen van een contract is gedegen kennis van deze standaardbepalingen vereist. Deze
kennis is echter verdeeld over een groot aantal bronnen die niet altijd goed toegankelijk zijn.
Daarnaast ontbreekt het vaak aan tijd om de nodige aandacht aan dit onderdeel van het
contract te besteden. Deze uitgave biedt op overzichtelijke en makkelijk toepasbare wijze
inzicht in de belangrijkste juridische haken en ogen van twintig veel voorkomende
standaardclausules. Aan de hand van het commentaar bij de voorbeeldbepalingen is vast te
stellen of – en zo ja in welke vorm – een standaardbepaling in een contract moet worden
opgenomen. Vanwege het algemene karakter zijn de artikelen vrij algemeen geformuleerd en

alleen geschikt voor gebruik bij het opstellen en beoordelen van door Nederlands recht
beheerste commerciële contracten tussen professionele partijen die niet vallen onder de
omschrijving van benoemde overeenkomsten (zoals arbeidsovereenkomst of
huurovereenkomst).
A.Bourdrez,M.Brons (B-9789462901070) eind juni 2015 168 pag. € 29,00
het Eigendomsvoorbehoud Heroverwogen
Het eigendomsvoorbehoud heeft enkele ad-hocreparaties ondergaan om zijn eigenschappen
meer met een bezitloos zekerheidsrecht te doen overeenstemmen. Op enkele punten
ontbreekt die overeenstemming. De gevolgen van dat gebrek zijn, volgens deze door de
redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie (Univ.Nijmegen),
onwenselijk, zoals het ontbreken van accessoriëteit en een wettelijke regeling voor
zaaksvervanging. Het eigendomsvoorbehoud in zijn huidige vorm verstoort bovendien de
markt voor objectfinanciering. Geïnspireerd op de functionele benadering van de Amerikaanse
Uniform Commercial Code worden verbetervoorstellen gedaan
F.Cornelissen
69 pag.
GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG
Het Fundamentele Aspect van het Leerstuk van de Onrechtmatige Winstafdracht in
Rechtsvergelijkend Perspectief
Winstafdracht conform artikel 6:104 BW wringt met het huidige schadevergoedingsrecht. Aan
de hand van een vergelijking met Zwitsers recht wordt in deze door de redactie van het
Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie onderzocht hoe bestaande bezwaren kunnen
worden weggenomen. De bezwaren hebben voornamelijk betrekking op de onverenigbaarheid
van artikel 6:104 BW met de doelen en beginselen van het huidige schadevergoedingsrecht,
het schadevereiste en de rechtsgrondslag.
R.Wolbers (Univ. Tilburg) juni 2015
57 pag. GRATIS LEVERBAAR OP PDF OP AANVRAAG
Garanties in de Rechtspraktijk (Recht & Praktijk Contractenrecht)
Doel van dit boek is om tot een nadere definiëring van deze rechtsfiguur te komen en de
rechtsgevolgen te schetsen. Zo worden verschillende typen van garanties onderscheiden, en
wordt tevens aandacht besteed aan de EG-richtlijn Verkoop van en garanties voor
consumptiegoederen van 1999 en haar implementatie in het BW. Voorts wordt onder meer de
relatie van de garantie tot het overmachtvraagstuk en exoneratiebedingen geschetst en
worden de repercussies voor stelplicht en bewijslast onderzocht. Tevens wordt de garantie
afgezet tegen de leerstukken van non-conformiteit en dwaling tegen onvoorziene
omstandigheden. Ook de impliciete garantie wordt in dit boek besproken. Twee specifieke voor
de rechtspraktijk belangrijke vormen van garantie krijgen bijzondere aandacht: de
bankgarantie en de garantie bij overname.
M.v.Rossum (9789013120257) 3e dr. maart 2015
400 pag. geb. € 65,00
Gedeeltelijke Ontbinding en Vernietiging van Overeenkomsten BELGISCH RECHT
Onderzocht worden de juridische grondslag voor de gedeeltelijke ontbinding en de
vernietiging, de reikwijdte van de ontbinding en de vernietiging en de afbakening met
verwante figuren. In het contractenrecht zijn de ontbinding en de vernietiging radicale sancties
indien ze niet op maat worden toegepast: in principe gelden ze voor de toekomst en het
verleden, hebben ze doorgaans betrekking op alle verbintenissen en clausules van de
overeenkomst en hebben ze uitwerking ten aanzien van alle partijen bij de overeenkomst. Een
dergelijke drastische toepassing van beide sancties is evenwel niet steeds wenselijk voor het
rechtsverkeer. In dat opzicht duiken de gedeeltelijke ontbinding en vernietiging op. Zij laten
immers toe om de ontbinding en de vernietiging niet verder te laten reiken dan noodzakelijk is
en aan te passen aan de omstandigheden. Deze Gentse dissertatie biedt tevens een praktische
leidraad voor de uiteenlopende gevallen waarin de vraag naar gedeeltelijke ontbinding of
vernietiging aan de orde komt.
T.Tanghe (I-9789400006782) november 2015 348 pag. geb. € 110,00
Gemeenschap (Monografieën BW nr. B-9)
Het verschijnsel ‘gemeenschap’ manifesteert zich op uiteenlopende terreinen van het recht,
zoals huwelijksvermogensrecht, erfrecht, personenvennootschapsrecht, informele relatierecht,
appartementenrecht en mandeligheid. Titel 3.7 BW staat centraal maar, waar mogelijk en
nodig, wordt het onderwerp in een breder kader geplaatst. Voor de rechtsvergelijking werd een
apart hoofdstuk ingeruimd. Jurisprudentie en literatuur zijn uiteraard geactualiseerd.

M.v.Mourik, F.Schols (K-9789013134421) 7e dr. eind december 2015 ca. 148 pag.

€ 43,50

Generale Zekerheidsrechten in Rechtshistorisch Perspectief (Onderneming & Recht
nr. 86)
Eerste fundamentele studie naar de aard en werking van generale zekerheidsrechten. Het
onderzoek van bevindt zich op het snijvlak van de rechtsgeschiedenis en het moderne recht.
Aan de hand van de historische ontwikkeling van generale zekerheidsrechten wordt de wijze
waarop wetgevers en rechters door de tijd heen belanghebbenden tegen generale
zekerheidsrechten hebben beschermd geanalyseerd. De auteur legt hiermee de wortels van
onze huidige zekerheidsrechten bloot en biedt fundamentele beschouwingen over de aard en
werking van (generale) zekerheidsrechten in het verleden, heden en toekomst.
Zekerheidsrechten met een ‘generaal’ of ‘allesomvattend’ karakter zijn van alle tijden. Vanaf
de Romeinse tijden kan een schuldenaar vrijwel al zijn bestaande en zelfs toekomstige
goederen verpanden. De huidige bancaire praktijk vormt hierop geen uitzondering. Een bank
zal in de regel streven naar maximale zekerheid en kan dat resultaat naar huidig Nederlands
recht bereiken. Hierdoor kan de bank zich op nagenoeg alle roerende zaken en vorderingen
van de schuldenaar verhalen met voorrang boven andere schuldeisers. Vanwege dit ‘generale’
of ‘allesomvattende’ karakter van de zekerheid van de bank, bestaan in de hedendaagse
literatuur zorgen over de positie van overige schuldeisers en andere belanghebbenden. Dit
roept de vraag op of en zo ja, welke bescherming zij verdienen. Verschillende manieren om de
positie van deze belanghebbenden te beschermen tegen generale zekerheid worden in de
hedendaagse literatuur bepleit. Maar nog niet zo uitgebreid als in dit boek.
V.v.Hoof (K-9789013132328) september 2015 532 pag. geb. € 82,50
Handboek Consumentenrecht - een overzicht van de rechtspositie van de consument
Consumentenrecht is een volwassen en complex rechtsgebied geworden; een rechtsgebied
met een breed scala aan onderwerpen en een groot maatschappelijk belang. Iedereen heeft er
dagelijks bewust of onbewust mee te maken. Dit handboek is primair geschreven voor de
rechtspraktijk: consumentenrechtadviseurs en rechtshulpverleners in het algemeen, en
advocaten, bedrijfsjuristen en rechters in het bijzonder, zullen er naar verwachting veel van
hun gading in vinden. Het beoogt een eerste hulp te bieden in de dagelijkse situatie waarin
consument en ondernemer zich bevinden, niet alleen bij conflict- maar ook bij overlegsituaties.
De nadruk ligt daarom op het privaatrechtelijke consumentenrecht. Mede door een uitgebreide
inhoudsopgave en een trefwoordenregister is een toegankelijk handboek voor het
consumentenrecht gerealiseerd. DIT IS HET STANDAARDWERK !!
E.Hondius, G.Rijken (P-9789462510753) 4e dr. eind juli 2015 640 pag. € 86,00
het Internationale Eigendomsvoorbehoud (Recht & Praktijk- Contractenrecht nr.13)
Het eigendomsvoorbehoud is voor Nederlandse leveranciers de meest verstrekkende vorm van
zekerheid. Het biedt de leverancier bij wanbetaling door diens afnemer de mogelijkheid zijn
eigendom te revindiceren en in geval van een faillissement te separeren. De leverancier die
zich het meest omvattende recht voorbehoudt, heeft een sterkere positie dan de schuldeiser
met een persoonlijk recht of een beperkt recht. In de internationale handelspraktijk is deze
sterke positie minder vanzelfsprekend. Besteedt aandacht aan de grondslagen en
karakteristieken van het eigendomsvoorbehoud in het Nederlandse, Belgische, Duitse, Engelse
en Franse recht, alsmede aan het internationaal privaatrecht in die landen. Het brengt de
wisselwerking tussen het materiële goederenrecht en het internationaal privaatrecht van de
betrokken landen in kaart. De vele praktijkvoorbeelden waarin de regels worden toegepast op
de verschillende vormen van het eigendomsvoorbehoud in situaties van import en export
helpen de lezer op weg in deze complexe materie.
F.Kaptein e.a. (red.) (K-9789013129526) april/mei 2015 ca. 260 pag. geb. ca. € 65,00
Knelpunten bij de Koop van Kunst- en Cultuurvoorwerpen
BELGISCH RECHT
Aan de verhandeling van kunst- en cultuurvoorwerpen zijn grote risico’s verbonden. De
specifieke risico’s verbonden aan de handel in kunstvoorwerpen worden aan de klassieke
vermogensrechtelijke concepten getoetst. Mogelijke valkuilen bij de verhandeling van de
kunst- en cultuurvoorwerpen worden geïllustreerd door voorbeelden die in de praktijk van de
kunsthandel herhaaldelijk voorkomen. De auteur geeft enkele wenken mee voor de redactie
van (koop)overeenkomsten met kunstvoorwerpen in een poging om door zorgvuldig te
contracteren : vals, gestolen, gesmokkeld: risico’s verbonden aan het kunstvoorwerp,
kunsthandel: een complex distributiesysteem , levering, betaling en certificaten: enkele
eigenheden van de kunsthandel.

B.Demarsin (I-9789400004207) mei 2015

106 pag.

€ 25,00

Koop: Algemeen (Monografieën BW nr. B65a)
Aandacht wordt gegeven aan Titel 1 van Boek 7 BW en de bijzondere rechten en verplichtingen
die deze titel voor contractspartijen bij koop in petto heeft. Omdat aan de onderwerpen
‘consumentenkoop’ en ‘koop van onroerende zaken’ andere deeltjes in deze serie gewijd zijn,
ligt het accent in dit deel op koop en verkoop tussen professionele (handels-)partijen.
Bijzondere aandacht is gegeven aan de koop en verkoop van vermogensrechten, waaronder
aandelen en de koop en verkoop van een onderneming. De vorige editie dateert uit 2010.
B.Wessels (K-9789013126426) 4e dr. november 2015 ca. 140 pag. € 42,50
de Meerpartijenovereenkomst (E.M.Meijerreeks)- BW Krant Jaarboek nr. 29
Bundel opstellen bij gelegenheid van een symposium april 2014. Enerzijds wordt bezien hoe
bepaalde contractenrechtelijke leerstukken op een meerpartijenovereenkomst moeten worden
toegepast. Anderzijds worden verschillende specifieke meerpartijenovereenkomsten onder de
loep genomen. Aan de orde komt wanneer er sprake is van een meerpartijenovereenkomst,
wat de rechtsgevolgen van een meerpartijenovereenkomst zijn indien er in een specifieke
context sprake is van een meerpartijenovereenkomst en of de kwalificatie van een
overeenkomst als meerpartijenovereenkomst toegevoegde waarde heeft.
C.Breedveld-de Voogd e.a. (9789013131062) mei 2015 300 pag. € 34,50
the Presumption of Non-Conformity in European Consumer Sales Law
Engelstalige zeer uitvoerige dissertatie (RUG) over het Europese consumentenrecht. Analyses
the allocation of the burden of proof in consumer sale cases, in particular the application of the
presumption of non-conformity designed to simplify the consumer’s duty to supply evidence. It
provides detailed information on the notion of non-conformity as found in the Consumer Sales
Directive and implemented in Poland, Germany, England and Wales, and the Netherlands and
presents a comprehensive analysis of the presumption of non-conformity. The author clarifies
whether the presumption of non-conformity constitutes an appropriate tool for simplifying the
burden of proof lying with the consumer and whether it provides for a high level of consumer
protection necessary for the better functioning of the European Internal Market.
K.Sikorska (B-9789462365575) mei 2015 354 pag. geb. ca. € 90,00
Privaatrecht in het Laboratorium – Verslag van 8 rechtspsychologische experimenten
Onderzoek naar de praktische werking van privaatrecht kan bijdragen aan onze kennis over de
rechtswerkelijkheid en is nuttig om veronderstellingen van beleidsmakers, rechters en
academici op houdbaarheid te toetsen. Een van de manieren om de sociale werkelijkheid te
bestuderen, is rechtspsychologisch experimenteel onderzoek. Er komen onderzoeksvragen aan
de orde als: accepteren slachtoffers eerder een schikkingsvoorstel als dit met excuses gepaard
gaat? Vertekent juridisch irrelevante informatie het beslissingsproces van rechters? Zijn
juristen anders als het gaat om tekstinterpretatie? Is de dreiging van aansprakelijkheid net zo
afschrikwekkend als die van strafrecht? Leiden begrijpelijkere contractvoorwaarden tot andere
beslissingen? Hier worden antwoorden gezocht op deze en andere vragen. Dat gebeurt door
middel van rechtspsychologisch experimenteel onderzoek. De auteurs voerden allen zelf een
experimenteel onderzoek uit. Zij plaatsen experimentele bevindingen in een juridisch kader en
reflecteren op de bruikbaarheid van experimenten voor de ontwikkeling van het privaatrecht.
W.v.Boom e.a. (B-9789462900110) februari 2015
184 pag. € 65,00
Sdu Commentaar Vermogensrecht - 2015 -2016
Artikelsgewijs praktijkcommentaar met een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur
op boek 3, 5, 6, 7 en 7A BW en alle relevante aanverwante regelingen. Nieuw in deze editie
zijn de commentaren op titel 2a van boek 7 BW over consumentenkredietovereenkomsten.
A.v.Mierlo,T.Hartlief (red.) (S-9789012394970) maart 2015 2312 pag. geb. € 275,00
Tekst & Commentaar BURGERLIJK WETBOEK
Bevat de wettekst met commentaar van de Boeken 1 tot en met 10 Burgerlijk Wetboek. Deze
nieuwe editie gaat uit van de stand van zaken per 15 februari 2015. Titel 10
Arbeidsovereenkomst van Boek 7 is opgenomen naar de stand van de wetgeving per 1 juli
2015, vanwege op die datum in werking tredende belangrijke wetswijzigingen.
H.Nieuwenhuis e.a.(K-9789013128789) 11e dr. juli 2015 6600 pag. (in 2 bnd.) geb. € 420,00
Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT

Bevat de tekst van de Boeken 3, 5, 6 en de titels 1, 2, 7, 7A, 9, 14 en 15 van Boek 7 van het
BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar. De verdragen, wetten,
verordeningen en richtlijnen die aan Boeken 3, 5 en 6 verwant zijn, bevatten veel bijlagen die
van belang zijn voor de praktijk van het vermogensrecht, maar ook voor onroerendgoedspecialisten. Daarbij is ruime aandacht besteed aan belangrijke IPR regelingen op het terrein
van het vermogensrecht (inclusief uittreksel uit Boek 10 BW en commentaar op het IPR verdrag vertegenwoordiging).
J.Nieuwenhuis e.a. (K-9789013128857) 8e dr. augustus 2015 …. pag. geb. € 325,00
een Theorie van het Privaatrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 17)
Het privaatrecht bestaat uit twee delen:. Deze monografie gaat over de inhoud van en
verhouding tussen de rechtsgebieden burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht. Dit onderwerp
is hier te lande sinds de codificatie van 1838 verwaarloosd. Veelal worden het burgerlijk recht
en het burgerlijk procesrecht beschouwd als de materiële respectievelijk formele kant van het
privaatrecht. Dit is een onjuiste zienswijze, omdat daarin een plaats voor het zogenoemde
actiënrecht, het materiële procesrecht, ontbreekt. Krijgt het actiënrecht wel de plaats die
daaraan in het privaatrecht moet worden toegekend, dan blijkt dat in het burgerlijk procesrecht, net als in het burgerlijk recht, onderscheid moet worden gemaakt tussen de materiële
en formele kant ervan en dat het privaatrecht daarom twee dimensies kent. Wat zijn de
implicaties hiervan? Om daarop zicht te krijgen is het zaak te differentiëren. Dat gebeurt door
het burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht in een aantal opzichten met elkaar te
confronteren. Die confrontatie vindt allereerst plaats op het niveau van waarden,
rechtsbeginselen en regels, vervolgens op het niveau van rechtsbegrippen en algemene
leerstukken en ten slotte op het niveau van de status van rechtsbetrekkingen. Blootlegging
van de grenslijn tussen beide gebieden is niet alleen in dogmatisch opzicht relevant, maar leidt
ook in praktisch opzicht tot concrete differentiatie in rechtstoepassing.
D.v.d.Kwaak (K-9789013131819) juni 2015
ca. 320 pag. € 55,00
Uitleg van Notariële Zaken (Ars Notariatus nr. 160)
Op 5 juni 2014 vond in Paushuize te Utrecht het symposium ‘Uitleg van notariële akten’ plaats.
Dit boek bevat de op schrift gestelde voordrachten van bijna alle sprekers, alsmede een extra
bijdrage over uitleg van notariële akten.
J.Biemans e.a. (red.) (K-9789013133356) september 2015 ca. 120 pag. € 35,00
de Voorwaarde in het Vermogensrecht
Ontbindende en opschortende voorwaarden vormen binnen het vermogensrecht een bijzondere
figuur. Waar partijen bij hun afspraken veelal streven naar het voorkomen van onzekerheden,
leidt het overeenkomen van voorwaarden juist tot het welbewust creëren van onzekerheid.
Deze mogelijkheid van het opnemen van voorwaarden in de afspraken tussen partijen vindt in
de rechtspraktijk niettemin brede toepassing. Voorwaarden vormen aldus een juridisch
instrument waarmee in de praktijk de meest uiteenlopende onzekerheden een plaats kunnen
krijgen binnen de partij-afspraken. Als uitgangspunt bieden ontbindende en opschortende
voorwaarden daar ook alle ruimte voor. Dat laat onverlet dat voorwaarden een complexe
figuur zijn. De toepassing daarvan leidt dan ook – ondanks alle mogelijkheden die
voorwaarden inderdaad kennen – op vele deelterreinen tot lastige vraagstukken. In de
Nederlandse rechtskring bestaat van oudsher relatief veel aandacht voor voorwaardelijkheid in
het goederenrecht. Dit boek richt zich daarentegen op de volle breedte van de figuur van de
voorwaarde in het algemene vermogensrecht. De totstandkoming, consequenties, beperkingen
en beëindiging van voorwaardelijkheid komen uitgebreid aan bod, ook in de samenhang tussen
de verschillende deelonderwerpen. Daarvoor worden de betreffende wetsbepalingen,
parlementaire geschiedenis, literatuur en jurisprudentie uitgebreid besproken en geanalyseerd.
Waar het huidige Nederlandse recht lacunes of onduidelijkheden bevat, is naar antwoorden
gezocht in het recht onder het oud BW alsmede in het Duitse en Zwitserse recht. De
uitkomsten worden gevormd door een beschrijving van de systematiek van de
voorwaardelijkheid en de beantwoording van een veelheid aan materiële vraagstukken met
betrekking tot voorwaarden. Een zeer omvangrijke uiterst relevante Leidse dissertatie.
H.Stolz (B-9789462900318) maart 2015
1146 pag. € 95,00
Vijftig jaar SER consumentenoverleg: het smaakt naar meer
De ondernemer en de consument van nu zijn niet die van de jaren zestig. Kwamen toen de
melkman en de wasman aan huis, nu zijn het vooral internetbestellingen die aan de deur
worden afgeleverd. Kwam toen de man van de P.T.T. langs om de nieuwe abonnee van een

fysieke aansluiting te voorzien, nu worden nieuwe klanten draadloos verbonden. Thom van
Mierlo blikt in drie persoonlijk getinte verhalen terug op het overleg tussen ondernemers en
consumenten sinds de jaren zestig. De auteur schreef eerst het ‘Melkverhaal’ ter gelegenheid
van het zestigjarig bestaan van de Consumentenbond, gevolgd door een verhaal over de
organisatie van huisvrouwen die na de oorlog de primeur had van tweezijdig overleg met het
bedrijfsleven. En als derde: een verhaal over het succes van het SER consumentenoverleg,
zoals over ‘de kleine lettertjes’: ‘Een continue samenspraak tussen ondernemers en
consumenten, waar menig buitenland met jaloerse blikken naar kijkt. Al een halve eeuw lang.
Het smaakt naar meer. Champagne!’
T.v.Mierlo (P-9789462510906) december 2015 60 pag.
€ 14,50
de Wetenschappelijke Beoefening van het Burgerlijke Recht in de Lange 19 e Eeuw
(Onderneming & Recht nr. 87)
Met vaardige pen en grote eruditie wordt beschreven welke methoden de beoefenaren van het
burgerlijk recht gebruikten in “de lange 19e eeuw” (einde 18e eeuw tot 1940). Laat op fraaie
wijze zien hoe juristen in Nederland zich lieten inspireren door buitenlandse juristen en
wetenschappers van andere disciplines. Ook komt aan de orde de vraag hoe de rechterlijke
rechtsvinding behoort plaats te vinden en op welke rechtsbronnen de rechter zich mag
beroepen. Deze vraag werd in de loop van de lange 19e eeuw niet steeds hetzelfde
beantwoord. Verschaft de lezer inzicht in de werkwijze en de opvattingen van de belangrijkste
(Nederlandse) privaatrechtjuristen en in de ontwikkeling van de wetenschap van het
Nederlandse burgerlijk recht vanaf het einde van de 18e eeuw tot 1940. Daardoor bevat het
ook voor de rechtspraktijk veel lezens- en wetenswaardigs.
C.Jansen (K-9789013133332) oktober 2015 380 pag. geb. € 98,50
Wilsgebreken (Monografieën BW nr. B-3)
Behandelt dwaling, bedrog, bedreiging en misbruik van omstandigheden. Eerst worden de
wettelijke vereisten van deze wilsgebreken uiteengezet. Daarna komen de gevolgen van een
succesvol beroep op een wilsgebrek aan bod, waaronder de wijzigingsbevoegdheden van
artikel 6:230 en artikel 3:54 BW. Incidenteel worden overeenkomsten en verschillen met
internationale regels (zoals de Draft Common Frame of Reference) en buitenlandse regels
gesignaleerd. De betekenis van wilsgebreken wordt mede bepaald door de verhouding tot
andere leerstukken, daar wordt in het laatste stuk enige aandacht aan besteed.
M.Schaub (K-9789013128543) maart 2015
136 pag. € 43,50
Your app signature is more distinctive than your DNA - over de verbintenisrechtelijk
status en de mogelijkheden van een privacyverklaring in een app
De Considerati Privacy Scriptieprijs 2015 is gewonnen door Robert Kreuger, wiens scriptie (VU)
gaat over de verbintenisrechtelijke status en de mogelijkheden van een privacyverklaring in
mobiele apps. Specifieker was zijn vraag in hoeverre een privacyverklaring van een app een
overeenkomst is in de zin van het BW.
R.Kreuger juni 2015 76 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Zwaartepunten van het Vermogensrecht
In deze 10e druk zijn nieuwe wetgeving en rechtspraak verwerkt. Grondige uiteenzetting van
de kern van het vermogensrecht. Het eerste deel behandelt het goederenrecht. Aan de orde
komen onder andere: absolute rechten, eigendom, bezit, overdracht, derdenbescherming,
levering, verjaring, beperkte genotsrechten en zekerheidsrechten. Het tweede deel omvat
verbintenissenrecht met als onderwerpen onder meer: bronnen, rechtshandeling,
totstandkoming overeenkomsten, nietigheid en vernietigbaarheid, uitleg en uitvoering,
gevolgen tekortschieten, onrechtmatige daad, kwalitatieve aansprakelijkheid, schade en
natuurlijke verbintenissen. GEACTUALISEERDE VERSIE VAN BRAHN’S KLASSIEKER
O.Brahn,W.Reehuis (K-9789013121629) 10e dr. juli 2015 496 pag. € 51,95

-------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2014:
Asser Serie deel 6-III* : Algemeen Overeenkomstenrecht
Aan de orde komen:overeenkomst en eenzijdige rechtshandeling;totstandkoming van de
overeenkomst;inhoud van de overeenkomst;gevolgen van de overeenkomst ten aanzien van
derden;nietigheid, vernietigbaarheid en ontbinding van de overeenkomst. In deze 14e druk

zijn de sinds de vorige druk verschenen rechtspraak (waaronder ruim vijftig nieuwe arresten
van de Hoge Raad) en literatuur op de gebruikelijke wijze verwerkt. De auteurs hebben het
hoofdstuk over de nulliteiten in verband met recente ontwikkelingen in de rechtspraak
ingrijpend bewerkt. Korte cursieve introductietekstjes en een uitgebreide inhoudsopgave
vergroten voor u de toegankelijkheid van de uitgave. Er is veel nieuwe rechtspraak verwerkt.
A.Hartkamp,C.Sieburgh (9789013107944) 14e dr. juli 2014 776 pag. geb. € 139,00
Asser Serie deel 7-IV* : Opdracht, incl. geneeskundige behandelingsovereenkomst en
reisovereenkomst
Er is toenemende Europese regelgeving op dit gebied, terwijl ook in landen waar geen
algemene regeling omtrent 'service contracts' bestaat pogingen worden ondernomen om tot
een integrale behandeling van dit type overeenkomsten te komen. Dit is temeer van belang nu
de aard van de overeenkomst van opdracht tot enige bijzondere problemen leidt die een
specifieke juridische analyse en regeling behoeven. Hier wordt de overeenkomst van opdracht
behandeld, zowel in het algemeen als de verschillende in de wet geregelde bijzondere vormen
van opdracht: lastgeving, bemiddeling, agentuur, geneeskundige behandelingsovereenkomst
en de nauw met de opdracht verwante reisovereenkomst. De behandeling berust op een
algemene conceptuele analyse van de aard van de opdracht, gevolgd door een gedetailleerde
dogmatische behandeling van de wettelijke regeling in het licht van rechtspraak en literatuur.
Vaak wordt verwezen naar vergelijkbare regels en ontwikkelingen in andere Europese landen,
alsmede de PELSC en DCFR. In deze nieuwe druk is ook is nader ingegaan op enkele
bijzondere onderwerpen, zoals de positie van ZZP'ers en diensten van algemeen belang.
E.Tjong Tjin Tai (9789013124668) 2e dr. augustus 2014
504 pag. geb. € 95,00
Asser Serie deel 7-X* : Onbenoemde Overeenkomsten
GEHEEL NIEUW DEEL
Over onbenoemde overeenkomsten of innominaatcontracten bestond in Nederland, anders dan
in menig ander Europees land, vooralsnog geen handboek. Een onbenoemde overeenkomst is
een overeenkomst die niet als zodanig wettelijk is geregeld; dit in tegenstelling tot de
benoemde, of bijzondere, overeenkomsten, die hun regeling voornamelijk in Boek 7 BW
hebben gevonden. De onbenoemde overeenkomst roept specifieke vragen op, die veelal terug
te voeren zijn op het ontbreken van een wettelijke ‘mal’ waarin de verhouding tussen de
contractspartijen gegoten kan worden. In een eerste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan
het onderscheid tussen zuiver onbenoemde, pseudo-onbenoemde en onzuiver onbenoemde
overeenkomsten, aan gemengde overeenkomsten en de kwalificatie van overeenkomsten.
Vervolgens wordt een zevental onbenoemde overeenkomsten behandeld: leaseovereenkomst,
factorovereenkomst, distributieovereenkomst, franchiseovereenkomst, energieleveringsovereenkomst, aansluit-en-transportovereenkomst met een netbeheerder en de overeenkomst
tot het leveren van telecommunicatiediensten. In deze hoofdstukken is vooral aandacht
besteed aan onderwerpen die van het reguliere contractenrecht afwijken.
I.Houben (9789013114621) december 2014
252 pag. geb. € 85,00
Borgtocht (Onderneming & Recht nr. 84)
Een fundamentele en systematische dissertatie naar de aard van de borgtocht en de vele
vragen die voortkomen uit de ingrijpende herziening van de wettelijke regeling van de
borgtocht in het Burgerlijk Wetboek en de op die regeling gebaseerde jurisprudentie. De
overeenkomst van borgtocht is vanuit dogmatisch oogpunt interessant en voor de
rechtspraktijk van groot belang. Over het onderwerp is veel literatuur en jurisprudentie
voorhanden. Nu is er een fundamentele en systematische studie naar de aard van borgtocht en
de vele vragen die voortkomen uit de ingrijpende herziening van de wettelijke regeling van de
borgtocht in het Burgerlijk Wetboek en de op die regeling gebaseerde jurisprudentie. “De
rubricering in de handboeken waarbij borgtocht als species van de algemene
garantieovereenkomst wordt genoemd, ging onder het oude recht wellicht nog op; nu biedt zij
slechts een gedeelte van de werkelijkheid. Deze rubricering miskent namelijk de grondslag
voor de gehoudenheid tot betaling, te weten het feit dat de borg zich verbindt als een
bijzondere hoofdelijke schuldenaar.”
G.Bergervoet (9789013127683) november 2014
396 pag. geb. € 78,50
Compendium van het Nederlands Vermogensrecht
Nieuwe editie van deze klassieker. Het boek werd op een flink aantal punten bijgewerkt en
aangevuld. Tot de in het bijzonder bewerkte onderwerpen behoren de rechtshandeling in strijd
met wet, goede zeden of openbare orde, cessie van toekomstige vorderingen, verpanding van
toekomstige vorderingen, de klachtplicht van de teleurgestelde crediteur, proportionele

aansprakelijkheid en kansschade, oneerlijke handelspraktijken, de hoedanigheden van
partijen, overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, de bescherming van
consumenten tegen oneerlijke algemene voorwaarden, de opzegging van
duurovereenkomsten, samenhangende overeenkomsten, diverse aspecten van
consumentenkoop, de overeenkomst van pandbelening, de personenvennootschap.
J.Hijma,M.Olthof (9789013122022) 12e dr. augustus 2014
532 pag. € 49,50
Consumentenkoop (Monografieën B.W. nr. B-65 b)
Bescherming van de consument-koper vindt plaats door veel bepalingen in de kooptitel (titel
7.1 BW) en ook de regels inzake niet-nakoming in het geval van een consumentenkoop van
dwingendrechtelijke aard te verklaren. Bovendien zijn een aantal bijzondere regels ingevoerd
die alleen voor de consumentenkoop gelden. Tevens wordt aandacht besteed aan de richtlijn
consumentenkoop (richtlijn 99/44/EG), de richtlijn oneerlijke bedingen (richtlijn 93/13/EEG) en
de richtlijn consumentenrechten (richtlijn 2011/83/EU), welke laatste richtlijn per 13 juni 2014
van toepassing is op overeenkomsten die vanaf die datum worden gesloten tussen
consumenten en handelaren, ongeacht of de overeenkomst in een winkel, op afstand of bij de
consument thuis wordt gesloten.
M.Loos (9789013125443) september 2014
142 pag. € 42,50
Eigendomsvoorbehoud tussen zekerheidsrecht en eigendomsrecht -

De reikwijdte van
het eigendomsvoorbehoud tussen professionele handelspartijen in Nederland en Duitsland
Het eigendomsvoorbehoud is een veel gebruikte constructie die zekerheid moet bieden tegen
weinig liquide of insolvente afnemers. Een nieuw probleem dient zich aan wanneer die afnemer
zich buiten Nederland bevindt. Het goederenrecht – en daarmee stelsels van
eigendomsvoorbehoud – is binnen Europa verre van geüniformeerd, zodat oplossingen moeten
worden gevonden via het conflictenrecht van het internationaal privaatrecht of via een door
partijen overeengekomen rechtskeuze bij de regeling van een nationaal rechtsstelsel. Omdat
Duitsland de belangrijkste handelspartner is voor het Nederlands bedrijfsleven wordt het
Nederlandse eigendomsvoorbehoud vergeleken met het Duitse. Ingegaan wordt op toepassing,
karakter en herkomst van het eigendomsvoorbehoud, inhoud, reikwijdte en constructie van
beide stelsels, en op uitbreiding en verlenging van eigendomsvoorbehoud tussen professionele
handelspartijen in Nederland en Duitsland. Daarbij gaat het steeds om de vragen welke
vorderingen naar Nederlands en Duits recht onder het eigendomsvoorbehoud kunnen worden
gebracht en om de gevolgen van het eigendomsvoorbehoud op zaaksvorming, natrekking en
vermenging. Dat is van belang omdat in handelsrelatie tussen goederen niet zelden reeds
worden verwerkt of doorverkocht, terwijl deze nog niet (volledig) zijn betaald.
S.Broekaart (9789088631375) juni 2014
82 pag. € 25,00
Estoppel – vanuit civil law perspectief
INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
In het Nederlandse recht wordt bij herhaling de tournure toegepast dat een overigens geldige
regel niet ingeroepen kan worden omdat dit gelet op de eerdere gedragingen van de
rechthebbende onaanvaardbaar zou zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. In de
civil law jurisdicties staat dit bekend als het beginsel venire contra factum proprium, een van
de Fallgruppen van de redelijkheid en billijkheid. In standaardarresten als Baris/Riezenkamp
(NJ 1958, 67) kan het venire contra factum proprium beginsel worden herkend, maar het
wordt niet altijd als zodanig benoemd. In dit boek wordt ervan uitgegaan dat het juist
wenselijk is dit beginsel te herkennen en te erkennen. Onderzocht wordt of lering getrokken
kan worden uit het Engelse recht, waar met het leerstuk estoppel al eeuwen invulling wordt
gegeven aan dit beginsel.
J.Ermers (9789462510173) maart 2014
336 pag. € 54,50
de Geschäftsgrundlage
De Geschäftsgrundlage is in de meest rudimentaire vorm onder de naam van de
Voraussetzung in 1850 ontworpen in Duitsland. Zij heeft daarna in een oervorm (te weten een
subjectieve) een gedaante gekregen in een boek van 1921. De hieraan ten grondslag liggende
gedachte is razendsnel overgenomen door het Reichsgericht en gerecipieerd naar de
rechtspraak in Italië (1932). In Portugal is deze rechtspraak opgenomen in het burgerlijk
wetboek van 1966 om vandaar terug te keren naar de vernieuwde wetgeving in het land van
herkomst, Duitsland (2002). Vandaag de dag leven ongeveer 150 miljoen Europeanen onder
de gelding van de Geschäftsgrundlage. Van dat verschijnsel hebben wij in Nederland nagenoeg
geen weet. Omdat de opstellers van een Draft Common Frame of Reference (DCFR) een

regeling hebben opgenomen voor de beëindiging van een overeenkomst in geval van het
intreden van onvoorzienbare omstandigheden, is het zicht komen te ontbreken op het feit dat
die voorziening deel uitmaakt van een groter geheel dat als Geschäftsgrundlage kan worden
aangeduid. Dit boek is geschreven om het genoemde begrip te introduceren. Bovendien heeft
de schrijver nog een verder doel voor ogen: het houden van een pleidooi voor aanvaarding van
de Geschäftsgrundlage in ons recht.
P.Abas (9789462401846) november 2014
150 pag. € 21,95
Groninger Zekerheid - Liber Amicorum Wim Reehuis
INHOUDSOPGAVE op AANVRAAG
Dit Liber amicorum verschijnt ter viering van het feit dat het in 2014 vijfentwintig jaar geleden
is dat Willem Hendrik Maria Reehuis werd benoemd tot hoogleraar Privaatrecht aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Vele vakgenoten - onder
wie (oud-)collega’s en promoti - hebben een bijdrage geleverd aan deze feestbundel.
F.Beekhoven e.a. (9789013127232) november 2014 548 pag. € 69,00
The Influence of EU Law on National Private Law Privaatrecht – vol. I General
Part(Onderneming & Recht nr. 81-I)
The impact of European Union Law on private law is considerable and continues to increase. In
some areas of private law that impact is nearly as old as EU law itself, but in more recent
years it has begun to spread to other parts of private law and to its heartland, the law of
obligations (including contracts, torts and unjust enrichment) and property law. The influence
is divided over legislative texts (EU Treaties, regulations and national legislative acts
implementing directives) and important case law of the European Court of Justice interpreting
those texts. The contributions in the first volume (general part), written in English, pay
attention to general issues of EU law relevant for private law and to the way in which the
central areas of private law are influenced by EU law. The volume covers in Section A such
topics as the different horizontal effects of EU law, the fundamental freedoms, the general
principles of EU law, the fundamental rights, harmonious interpretation and ex officio
application. In Section B the EU influence on property law, contract law, tort law, unjust
enrichment and competition law is discussed.
A.Hartkamp,L.Keus e.a.(9789013124422) juni 2014 780 pag. geb. € 98,00
De Invloed van het Europese Recht op het Nederlands Privaatrecht – deel II
Bijzonder Deel (Onderneming & Recht nr. 81-II)
The second volume (special part), mainly written in Dutch, presents in Section A an overview
of the directives dealing with topics of general private law with a view to their implementation
in national law. In Section B it discusses the relationship of EU law and private law in a number
of more specific areas, such as company law, labour law, intellectual property law,
procurement law, transport law, insurance law, international private law and insolvency law.
A.Hartkamp,L.Keus e.a.(9789013124415) 2e dr. juni 2014 1060 pag. geb. € 128,00
Koop en Consumentenkoop
Weergave van de tekst van wetsartikelen, gevolgd door een toelichting met voorbeelden en
relevante rechtspraak. Aan de orde komen hoofdlijnen koopregeling,consumentenbescherming,
verplichtingen van de verkoper, conformiteitsvereiste, gevolgen van niet-nakoming door de
verkoper, productenaansprakelijkheid, verplichtingen van de koper (betaling), koop van
onroerende zaken, handelskoop, en algemene voorwaarden. De medio juni 2014 in werking
getreden regeling voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten is in de tekst
verwerkt, met aan het eind van hoofdstukken multiplechoicevragen en casusposities.
P.Klik (9789013122428) 8e dr. oktober 2014
340 pag. € 36,75
Mandeligheid en Erfdienstbaarheden (Monografieën B.W. nr. B-27)
Een belangrijke toepassing van mandeligheid is de contractuele vorm. Hierbij bestemmen twee
of meer partijen een gezamenlijke onroerende zaak tot gemeenschappelijk nut ten behoeve
van ieders eigen erf, waarbij de eigendom van de gemeenschappelijke zaak gekoppeld wordt
aan die van de erven afzonderlijk. Gedacht kan worden aan een groenvoorziening bij enkele
woningen, waarvan de bewoners tezamen gebruik kunnen maken. Naast de contractuele
mandeligheid is er mandeligheid krachtens de wet die zich voordoet bij scheidsmuren e.d. Aan
de erfdienstbaarheid wordt ruime aandacht besteed, waarbij onder meer aan de orde komen
het ontstaan van een erfdienstbaarheid, de vraag welke verplichtingen al dan niet kunnen
worden opgenomen, aanpassingen door de rechter in een bestaande erfdienstbaarheid, het
einde van de erfdienstbaarheid alsmede het verband met aanpalende rechtsgebieden.

H.Gräler (e.a.) (9789013109573) 4e dr. mei 2014

144 pag.

€ 42,50

Ongerechtvaardigde Verrijking en Onverschuldigde Betaling als Bronnen van
Verbintenissenrecht (Onderneming & Recht nr. 80)
Studie over de verhouding tussen verschillende bronnen van verbintenissen, in het bijzonder
om de verhouding tussen art. 6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking), art. 6:203 BW
(onverschuldigde betaling) en art. 6:162 BW (onrechtmatige daad). Mede aan de hand van
een rechtsvergelijkende analyse volgt een nadere en dikwijls ook van de heersende leer
afwijkende inkleuring van centrale begrippen als 'verrijking', 'verarming','ongerechtvaardigd',
'schade', 'betaling' en 'rechtsgrond'. Een uitdagende nieuwe kijk op deze rechtsfiguren.
S.Damminga (9789013121810) januari 2014
485 pag. geb. € 82,50
de Opzegging van Overeenkomsten
BELGISCH RECHT
Dit echte opus magnum biedt de lezer een algemene theorie over de (eenzijdige) opzegging
van contracten. Onderzoekt welke de verbintenisrechtelijke kwalificaties zijn die met de
opzegging in verband kunnen worden gebracht, welke de opzeggingsgronden zijn en welke de
uitoefeningsvoorwaarden zijn en welke de rechterlijke controlemogelijkheden zijn en de
mogelijke remedies ingeval de rechter vaststelt dat er iets schort met de opzegging.
De auteur is verbonden aan de universiteit van Antwerpen en advocate in Gent.
F. Vermander (9789050958851) juli 2014
1060 pag. geb. € 180,00
Rechterlijke Matiging van Schulden (Monografieën BW A-16)
Centraal staat de bevoegdheid van de rechter om een wettelijke verplichting tot
schadevergoeding te matigen (art. 6:109 BW). Deze bepaling wordt behandeld als een
bijzondere toepassing van de beginselen van redelijkheid en billijkheid. Deze benaderingswijze
heeft vergaande gevolgen voor de toepassing van het matigingsrecht, aangezien deze
onderworpen wordt geacht aan de regels die in de rechtspraak zijn ontwikkeld naar aanleiding
van de beperkende werking van de goede trouw. Behandeld worden de criteria die worden
gesteld aan de toepasbaarheid van het matigingsrecht, welke mede worden ontwikkeld aan de
hand van de rechtsvergelijking. Met behulp van tal van casusposities wordt de hantering van
artikel 6:109 voor de praktijk gedemonstreerd. Aandacht krijgt verder de uitsluiting van de
matigingsbevoegdheid in het geval dat de schuldenaar zijn aansprakelijkheid door verzekering
heeft gedekt. De nieuwe editie van dit standaardwerk is uiteraard geheel geactualiseerd.
P.Abas (9789013110654) 5e dr. januari 2014
ca. 120 pag. € 42,50
Rechtsgevolgen & Functies van Bezit & Houderschap (Monografieën BW A-14)
Vele jaren geleden al aangekondigde nieuwe druk, echter nu pas verschenen. Behandelt de
vermoedens die aan het bezit en houderschap van een goed verbonden zijn (art. 3:119 en art.
3:109 BW), de wijze waarop de relatie tussen rechthebbende enerzijds en bezitter of houder
anderzijds moet worden afgewikkeld als de rechthebbende in zijn bezit wordt hersteld (art.
3:120-124 BW) en het recht op herstel in het bezit of houderschap van een goed (art. 3:125
BW). Kan beschouwd worden als aanvulling op Mon. BW B7 (Rank-Berenschot) aan voorzover
deze rechtsgevolgen en functies zijn geregeld in titel 3.5 BW.
A.v.Schaick (9789013046960) 2e dr. augustus 2014
184 pag. € 42,50
Verbintenissenrecht in het Algemeen (Studiereeks Burgerlijk Recht nr.4)
Nieuwe editie van dit deel in deze fraaie “Leidse serie”. Het eerste hoofdstuk is onder meer
gewijd aan de inhoud van verbintenissen, de natuurlijke verbintenis, pluraliteit, tijdsbepaling
en voorwaarden. Daarna komen de volgende thema’s aan de orde: nakoming en
rechtsvorderingen (waarbij onder meer ook wordt stilgestaan bij geldschulden en verrekening),
niet-nakoming van verbintenissen (vereisten voor schadevergoeding, opschorting, verzuim,
ontbinding), overgang van vorderingen en schulden en het einde van de verbintenis (waarbij
met name aandacht wordt besteed aan de verjaringsproblematiek).
C.Brunner,G.de Jong (9789013122640) 4e dr. september 2014 368 pag. geb. € 42,50
Vermogensbeheer (Monografieën BW nr. B-8)
De civielrechtelijke regulering van vermogensbeheer en de daarbij betrokken
vermogensbeheerder staat hier centraal. Vermogensbeheerders zijn als uitgangspunt echter
ook aan strenge en gedetailleerde publiekrechtelijke regels (financiële toezichtregels)
gebonden op de naleving waarvan (thans voornamelijk) de Stichting Autoriteit Financiële
Markten (AFM) toeziet. De toezichtregels, in het bijzonder de gedragsregels, hebben een
dusdanig grote invloed op het civiele recht, dat een juist beeld van de toepasselijke

toezichtregels noodzakelijk is voor een goed begrip van de civielrechtelijke positie van de
vermogensbeheerder. Daarom ook de nodige aandacht voor de toezichtregels voor
vermogensbeheerders, en voor de doorwerking van het toezichtrecht in het privaatrecht.
D.Busch (9789013126396) oktober 2014
256 pag. € 49,50
De Zaakwaarnemer – een notarieel-historische terugblik (Ars Notariatus nr. 157)
Beschrijving van de boeiende geschiedenis van de zaakwaarnemerij in Nederland.
Zaakwaarnemerij werd bedreven door zaakwaarnemers, niet-gestudeerde adviseurs, soms
beunhazen, die allerlei werk op notarieel gebied verrichtten. In de periode 1850-1950 deden
zij het Nederlandse notariaat grote concurrentie aan. De voortdurende, vaak felle notariële
strijd tegen de zaakwaarnemerij kwam na ruim een eeuw tot een ontknoping door de
verplichtstelling van de notariële transportakte voor onroerend goed in 1956.
S.Roes (9789013127618) november 2014
408 pag. geb. € 95,00

----------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2013 :
Achtergestelde Vorderingen (Monografieën Privaatrecht nr. 6)
Geheel geactualiseerde nieuwe editie van dit handige praktijkboek m.b.t art 3:277 lid 2 BW:
rechtspositie van partijen en van derden, met extra aandacht voor de gevolgen bij insolventie.
B.Wessels (9789013108354) 3e dr. april 2013
116 pag. € 39,50
Algemene Voorwaarden
Sterk uitgebreide en volledig geactualiseerde nieuwe editie van zijn dissertatie uit 2001.
In vrijwel alle overeenkomsten wordt algemene voorwaarden van toessing verklaard. Hoe
werkt dit, welke zijn de wettelijke regelingen en welke zijn de mogelijkheden van een partij om
zich te onttrekken aan de toepassing ervan: informatieplicht, inhoudstoetsing, bescherming
consument, verplichting van de rechter tot ambtsshalve toetsing. Het HANDBOEK !!!!!!!
M.Loos (9789089748379) 2e dr. oktober 2013
424 pag. € 81,00
Asser Serie deel 3-IV* : Algemeen Goederenrecht
Geactualiseerde nieuwe editie van belangrijke deel over o.a. bezit en verkrijging van goederen.
S.Bartels,A.v.Mierlo (9789013044478) 16e dr. november 2013
641 pag. geb. € 125,00
Asser Serie deel 6-II*: De Verbintenis in het Algemeen. 2e Gedeelte
A.Hartkamp (9789013106374) 14e dr. januari 2013
472 pag. geb.

€ 98,75

Asser Serie deel 7-I* : Koop en Ruil
Ruil en timesharing worden ook besproken. Naast de actuele literatuur en rechtspraak is er
veel aandacht voor de internationale aspecten als:het Weense Koopverdrag, Principles of
European Law on Sales en Draft Common Frame of Reference .
J.Hijma (9789013104677) 8e dr. maart 2013
680 pag. geb. € 140,00
het Beperkte Recht (Ars Notariatus nr. 153)
Dissertatie over het begrip “beperkt recht” ex. art. 3:8 BW, een analyse van de theoretische
constructie en van zijn plaats in het systeem van het privaatrecht. Antwoord op vele vragen.
A.Mollema (9789013118261) juli 2013
314 pag. € 49,00
Bijzondere Overeenkomsten (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6)
Geactualiseerde nieuwe editie van dit voortreffelijke beknopte maar toch uitvoerige overzicht
van de bijzondere overeenkomsten ex. BW 7, Nieuw is de consumentenkredietovereenkomst.
B.Wessels,A.Verheij (red.) (9789013113785) 3e dr. september 2013 558 pag. geb. € 47,00
Capita Civilogie. Handboek Empirie en Privaatrecht
Nieuwe editie van “Gedrag & Privaatrecht” , een uitvoerige bundel bijdragen over
gedragspresumpties en gedragseffecten in het privaatrecht, ook rechtssociologisch benaderd.
W,v.Boom e.a. (red.0 (9789089748126) 2e dr. oktober 2013
1198 pag. geb. € 122,00
Chitty on Contracts. Volume 1 & 2
Wereldwijd meest gezaghebbend Engels standaardwerk over het contractenrecht: UNIEK !
H.Beale e.a. (red.) (9780414048010) 31e dr. december 2012 geb. in 2 delen ca. € 655,00

Consumentenkrediet (Monografieën BW nr. B-67)
Actuele nieuwe uitgave over de consumentenkredietovereenkomst ex. titel 7.2A BW en de Wet
op het Consumentenkrediet (Wck) na implementatie van de EG richtlijn (mei 2011).
J.Biemans (9789013116717) juni 2013
136 pag. € 42,50
Consumentenrecht (Monografieën BW nr. A-8)
Het consumentenrecht is volop in beweging mede door Europese regelingen. Nu geactualiseerd
E.Hondius (9789013116298) 2e dr. juli 2013
104 pag. € 40,00
Contracten in de Praktijk
Praktische handleiding bij het opstellen en beoordelen van commerciële contracten. Uitgave in
principe bestemd voor de niet-jurist en het bedrijfsleven. Overzicht en uitleg van de meest
voorkomende bepalingen en clausules met praktische voorbeelden. Uitvoerige aandacht voor
algemene voorwaarden en voor de pre-contractuele onderhandelingsfase en de gevolgen van
het afbreken van onderhandelingen, beperking aansprakelijkheid, voorbeeldclausules.
M.Ruygvoorn (9789013115031) juni 2013
277 pag. geb. € 36,00
Eigen Schuld en Medeaansprakelijkheid (Monografieën Privaatrecht nr. 16)
Centraal staan de schadevergoedingsbegrippen: medeaansprakelijkheid (6:102 BW), en eigen
schuld (6:101 BW). Uitvoerig voorzien van recente jurisprudentie na de vorige druk uit 1996.
R.Jongeneel,A.Keirse (9789013058529) 3e dr. juni 2013
196 pag. € 47,50
Eigendomsvoorbehoud (Monografieën B.W. nr. B 6c)
Geheel geactualiseerde nieuwe editie over :positie van de onbetaald gebleven verkoper, plaats
van eigendomsvoorbehoud in het wettelijk systeem, (beperkte) mogelijkheid tot verbreding
van eigendomsvoorbehoud, rechtspositie van de verkoper(onder eigendomsvoorbehoud),
uitoefening van voorbehouden eigendom buiten en in faillissement, collisies met rechten van
derden, verlies van voorbehouden eigendom, eigendomsvoorbehoud in internationaal verband.
W.Reehuis (9789013050295) 2e dr. oktober 2013
144 pag. € 40,00
Gemeenrechtelijke Clausules . Vol I : Contractuele Clausules
BELGISCH RECHT
Uiterst uitvoerig handboek bij de techniek van het opstellen en interpreteren van contracten.
Geen modelcontracten maar voorbeeldclausules met heldere overzichtelijke toelichting en
checklist. Afgesloten wordt met een lexicon met vertalingen naar het Frans, Duits en Engels en
terugzoekmogelijkheden vanuit elk van de talen. Dit Vol. I bevat: precontractuele
onderhandelingen, totstandkoming en bewijs, modaliteit van de overeenkomst. Het t.z.t te
verschijne Vol.II bespreekt : niet-uitvoering van de overeenkomst, beëindiging van de
overeenkomst, geschillenbeslechting.
G.Ballon e.a. (red.) (vol I: 9789400003095) juli 2013
1838 pag. geb. € 238,00
Onvoorziene Omstandigheden, Verstoring & Herstel van Contractueel Evenwicht
In de huidige globale economie zijn de gevolgen van onvoorziene omstandigheden dikwijls
groter van omvang dan vroeger. In deze tijd van economisch zwaar weer rust op rechters en
arbiters grotere druk om een contract door wijziging of ontbinding op grond van onvoorziene
omstandigheden te corrigeren. De mogelijkheid dat een onvoorziene omstandigheid de
uitvoering van de overeenkomst verstoort en dat een wijziging zich opdringt, is reëel.
Flexibiliteit, samenwerking en aanpassing behoren tot de essentie van de overeenkomst.
Wijziging of ontbinding van overeenkomsten wegens onvoorziene omstandigheden blijft de
uitzondering en ongewijzigde instandhouding de regel. Het adagium pacta sunt servanda
refereert niet alleen aan de partijautonomie en de verbindende kracht, maar ook aan de notie
van solidariteit en aan het vertrouwensbeginsel. Men laat zijn contractspartner niet vallen, ook
niet als het moeilijk wordt. Omgekeerd mag men in redelijkheid vertrouwen op het gegeven
woord. Maar er zijn grenzen. Het zijn deze grenzen die hier beschreven worden.
H.Snijders,P de Tavernier (red.) (9789046605912) juni 2013
190 pag. € 38,00
Opschortingsrechten(Monografieën BW B-32b)
Uitvoerige behandeling van wettelijke regeling inclusief de exceptio non adimpleti contractus.
C.Streefkerk (9789013089677) 4e dr. oktober 2013
92 pag. € 40,00
Rechtshandeling & Overeenkomst (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 3)
Nieuwe druk van dit deel in de fameuze fraaie Leidse rode reeks.

J.Hijma, C.Dam (9789013112696) 7e dr. juli 2013

396 pag. geb.

€ 44,00

Rechtsverwerking en Klachtplichten (Monografieën BW nr. A-6b)
Rechtsverwerking : de verhouding tot verwante rechtsfiguren (o.a. verjaring, verval) ook
buiten het vermogensrecht, rechtsgevolgen en rechtsvergelijkend. Klachtplichten ex. 7:23 en
6:89 BW : begintijdstip en lengte klachttermijn, wijze van kennisgeving, gevolgen van niet
tijdig handelen, stelplicht, bewijslast, v.d.Steeg/Rabobank arrest HR 8-2-13, afwijking bij
contractueel beding, Weens Koopverdrag, EU Kooprecht, Draft Common Frame of Reference.
R.Tjittes (97890913052138) december 2013
132 pag. € 40,00
Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (9789013112924) 10e dr. aug. 2013 € 420,00
Tekst & Commentaar Vermogensrecht (9789013112894) 7e druk aug. 2013

€ 315,00

Vernietiging van Overeenkomsten op Grond van Laesio Enormis, Dwaling of Misbruik
van Omstandigheden
Actuele dissertatie over vernietiging van overeenkomsten. Met name de samenhang tussen
vernietiging op grond van ongelijkwaardigheid en op grond van wilsgebrek wordt belicht.
I.v.Loon (9789402107692) oktober 2013
341 pag. € 42,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Verschenen in 2012 :

Asser Serie deel 6-I* : De Verbintenis in het Algemeen. 1e Gedeelte
Nieuwe editie van de fameuze Asser-Hartkamp deel 1.
A.Hartkamp,C.Sieburgh (9789013058536) 14e dr. januari 2012
420 pag. geb.

€ 98,75

Asser Serie deel 7-VIII* : Bewaarneming, Borgtocht, Vaststellingsovereenkomst,
Bruikleen, Verbruikleen, Altijddurende Rente, Spel & Weddenschap
De nieuwe editie van dit deel bijzondere overeenkomsten.
A.v.Schaick (9789013054651) 7e dr. mei 2012
366 pag. geb. € 78,00
Bezit (en Rechtsgevolgen van Bezit) (Monografieën BW nr. B 7)
Praktische handleiding bij BW 3 titel 5 , een van de kernbegrippen van het goederenrecht. De
bespreking beperkt zich tot : wat is bezit en hoe verwerft en verliest men bezit ?
E.Rank-Berenschot (9789013046991) 2e dr. juni 2012
100 pag. € 41,75
Borgtocht (Monografieën BW nr. B 78)
Uitermate handige geactualiseerde praktijkmonografie van dit veel gebruikte zekerheidsrecht.
J.Blomkwist (9789013107890) 4e dr. november 2012
136 pag. € 40,00
Bruikleen, Verbruikleen & Geldlening (Monografieën BW nr. B 89)
Veel aandacht voor de commerciële toepassingen en het verband met de kredietovereenkomst.
J.Gräler (9789013109627) september 2012
144 pag. € 40,00
Eigendom & Beperkte Rechten (Recht & Praktijk- Vastgoedrecht nr. 5)
Totaaloverzicht van het gehele goederenrecht in een thematische (niet artikelsgewijze) opzet.
D.Rodrigues Lopes (9789013107791) november 2012
536 pag. geb. € 65,00
Foreseen and Unforeseen Circumstances (BW-krant Jaarboek nr. 27)
Uiterst actueel onderwerp: als de regels “pacta sunt servanda”en “rebus sic stantibus” botsen,
waar ligt de grens om van de overeenkomst af te wijken wegens gewijzigde omstandigheden?
A,Castermans e.a. (red.) (9789013109597) augustus 2012
186 pag. € 35,95
Goederenrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 2)
Nieuwe editie van dit deel in de fraaie “rode serie”: beknopt maar toch zeer compleet.
H.Snijders,E.Rank-Berenschot (9789013085235) 5e dr. januari 2012 651 pag. geb. € 52,50
Informatieplichten (Recht & Praktijk Contractenrecht nr. 5)
EEN NIEUW HANDBOEK
Sterk praktijkgerichte dissertatie over “Kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht”. Over :(pre)contractuele mededelingsplicht bij
dwaling, waarschuwingsplicht bij gevaarzetting, onrechtmatige daad, wilsvertrouwensleer,

onbevoegde vertegenwoordiging, nakoming, wanprestatie, afgebroken onderhandelingen,
risicoaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid etc.
K.Jansen (9789013104332) april 2012
680 pag. geb. € 78,00
Kredietverstrekking aan Consumenten (Recht & Praktijk Financieel Recht nr. 8)
Handboek bij deze complexe materie: Europese regelgeving, wetten, gedragscodes,
toezichthouders, uitspraken van rechters en klachteninstituten, zorgplicht, overcreditering etc.
J.v.Poelgeest (9789013097900) maart 2012
656 pag. geb. € 72,50
Misbruik van Bevoegdheid (Monografieën BW A-4)
Sterk geactualiseerde nieuwe editie met veel recente rechtspraak ook uit het buitenland.
E.Schrage (9789013106770) 3e dr. november 2012
128 pag. € 40,00
Opdracht, Lastgeving en Bemiddeling (NTHR reeks nr. 15)
Overeenkomst van opdracht is een soort vangnetregeling voor overeenkomsten welke niet
verder als bijzondere overeenkomst in Boek 7 BW zijn geregeld, maar daar doorgaans wel op
lijken. Met name overeenkomsten van opdracht, lastgeving en de bemiddeling hebben binnen
de verzameling van bijzondere overeenkomsten in Boek 7 BW een algemeen karakter. Hier
worden niet alleen de opdracht, lastgeving en de bemiddeling zoals geregeld in de afdelingen
7.7.1-7.7.3 BW nader geanalyseerd, maar ook voorzien van voorbeelden en schema’s.
A.Lamers (9789490962425) februari 2012
170 pag. € 28,50
Pandrecht (Monografieën B.W. nr. B 12a)
Met name voor het bedrijfsleven belangrijk zekerheidsrecht: pandrecht op bestaande en
toekomstige goederen, op aandelen, andere effecten, assurantieportefeuilles, intellectuele
eigendomsrechten, en bij faillissementen. Aandacht voor samenloop met andere beperkte
rechten, beslag, hoofdelijkheid, borgtocht, eigendomsvoorbehoud, retentierecht, verrekening,
pauliana. Daarnaast bespreking van het Nederlandse IPR en bij internationale faillissementen.
A.Steneker (9789013109870) september 2012
232 pag. € 44,25
Pitlo Goederenrecht
EEN KLASSIEKER
Jarenlang werd Pitlo’s Zakenrecht, naast ”het Systeem” beschouwd als zijn beste boek.
W.Reehuis e.a. (9789013052770) 13e dr. maart 2012
800 pag. geb. € 69,50
Redelijkheid & Billijkheid als Gedragsnorm (R & P. Contractenrecht nr. 6)
Deze norm ex. art. 6:2 BW wordt uitgelegd als een objectieve gedragsnorm voor partijen en
toegepast op contractuele gebondenheid, uitleg van contracten, onvoorziene omstandigheden.
P.Bakker (9789013110562) december 2012
208 pag. geb. € 44,25
Sdu Commentaar Vermogensrecht – editie 2012-2013
Nieuwe editie van dit praktijkcommentaar op BW 3,5,6,7, en 7A en aanverwante regelingen.
A.v.Mierlo e.a. (red.) (9789012388016) september 2012
2336 pag. geb. € 241,00
Abonnement: jaarlijks boek + online toegang actualisering: per jaar € 295,00 (excl. btw)
Tot Stand Komen van Overeenkomsten
tijdelijk niet leverbaar
Overdruk uit de groene serie Verbintenissenrecht: precontractuele fase (afgebroken
onderhandelingen), gebondenheid op basis van partiële overeenstemming,
rompovereenkomsten cum annexis, aanbod-acceptatiemodel en artikelsgewijze behandeling
van de BW bepalingen over het totstandkomen van overeenkomsten.
B.Weismann (9789013096972) maart 2012
3990 pag ( in 3 delen) € 312,50
Verbintenissen uit de Wet & Schadevergoeding (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 5)
Nieuwe editie van deze handleiding bij onrechtmatige (overheids)daad, risicoaansprakelijkheid,
verkeersaansprakelijkheid, misleidende reclame, arbeidsongevallen, beroepsziekten, verjaring,
zaakwaarneming, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, verhaalsrechten.
J.Spier,T.Hartlief (9789013093803) 6e dr. juli 2012
484 pag. geb. € 44,00
Wettelijke Rente
Betreft schadevergoeding verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom,
geregeld in art. 6:119, 6:119a en 6:120 BW. Deze praktische handleiding vult een lacune!
W.den Hartog Jager (9789069169965) februari 2012
144 pag. € 19,50

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

Verschenen in 2011 :
Drafting Contracts - Techniques, Best Practice Rules and Recommendations
Onmisbaar hulpmiddel o.a. bij het opstellen van Engelstalige contracten met de nodige
aandacht voor het vermijden van valkuilen, ook bij modelcontracten via softwareapplicatie.
W.Wiggers (9789013092561) november 2011
328 pag. geb. € 45,00

