
Trefwoorden: Basisboek recht download gratis pdf, Basisboek rechtboek pdf gratis, Basisboek recht lees online, Basisboek recht torrent,
Basisboek recht epub gratis in het Nederlands, Basisboek recht mobi compleet

Basisboek recht PDF

none

Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden
via de onderstaande link.

Schrijver: none 
ISBN-10: 9789001815509

Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 4490 KB

http://pdfmonster.space/nl/35098


1
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Basisboek RechtBasisboek Recht is al veel jaren een vooraanstaand inleidend studieboek over het
Nederlands recht dat in het hoger onderwijs veel wordt voorgeschreven. In 2013 verschijnt de 12e
geactualiseerde editie. In het boek zit een unieke code die je toegang geeft tot digitale ondersteuning op de
website behorend bij het boek. Zo haal je nog meer rendement uit je studie.Wat Basisboek Recht zo
uitstekend geschikt maakt is het heldere taalgebruik en de vele praktische voorbeelden die de essentie van
het recht goed verduidelijken en zelfstudie stimuleren. De systematische opzet, de leerdoelen, de
margekopjes en de gebruikte schema's makende aangeboden theorie nog toegankelijker.In Basisboek Recht
staat rechtsvinding volgens het geldend recht centraal. In het eerste deel wordt een inleiding in het
Nederlands recht besproken en in de delen twee tot en met vier en deel acht komen de belangrijkste
privaatrechtelijke rechtsgebieden aan de orde, zoals het overeenkomstenrecht, goederenrecht, burgerlijk
procesrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Vervolgens worden in de delen vijf tot en met zeven de
belangrijkste publiekrechtelijke rechtsgebieden besproken zoals het staatsrecht, bestuursrecht en
straf(proces)recht. Basisboek Recht sluit af met een deel over het Europees recht.De meerkeuzevragen en
open vragen met feedback in het boek en de website www.basisboekrecht.noordhoff.nl bieden je een goed
hulpmiddel bij de studie.Deze nieuwe editie is geheel aangepast aan recente wet- en regelgeving. Je kunt
extra informatie, waaronder antwoorden op de open vragen en casus die in het boek staan, vinden op de
website www.basisboekrecht.noordhoff.nl.Noordhoff Campuz CardDeze editie bevat een Noordhoff
Campuz Card wat eenvoudig toegang geeft tot een groot online aanbod aan toetsen en
studieondersteunende materialen. Met deze handige kaart heb je één jaar lang onbeperkt toegang tot vele
online extra’s zoals oefentoetsen, samenvattingen, begrippentrainers en bijvoorbeeld online colleges.
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Basisboek Recht incl. toegang tot Prepzone (paperback). Basisboek Recht zet de belangrijkste
rechtsgebieden en beginselen van het Nederlands recht voor je uiteen.

Lees alle beschreven onderwerpen in de Ensie van Basisboek Recht

Over de auteur. Mr. Lydia Janssen heeft een serie bronnenboeken geschreven, bestemd voor het juridisch
onderwijs in het mbo. Zij werkte jarenlang als docent recht o.a ...
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