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b46 onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen - monografieen nieuw bw b46 onrechtmatige daad:
aansprakelijkheid voor personen mr. f.t. oldenhuis universitÃƒÂ¤r hoofddocent vakgroep privaatrecht en notarieel
recht de aansprakelijkheid voor zaken - openaccess.leidenuniv - op de aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad; de bezitter is aanÃ‚Â sprakelijk, 'tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben
ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan daarvan zou hebben gekend'. de tenzij-clausule
wordt een drietal functies toegedacht: 14 a. in de eerste plaats geeft zij aan, dat wanneer eenmaal aan de eisen
voor ... aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad in sport- en ... - aansprakelijkheid voor onrechtmatige
daad in sport- en spelsituaties in nederland een onderzoek naar de grenzen van sport- en spelsituaties en 3
overheidsaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad - 3 overheidsaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 3.1
grondslag voor aansprakelijkheid tot op de dag van vandaag leren de meeste handboeken dat de aansprakelijkheid
semipublieke instellingen en aansprakelijkheid uit ... - semipublieke instellingen en aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad: een verkenning ntb 2016/8 1 . n ileidng i publieke belangen zijn in de nederlandse rechtsorde
nooit alleen door de traditionele overheidsinstellingen behar-tigd. in toenemende mate zijn ook private
instellingen bij de publieke taakbehartiging betrokken. 2 enerjds zi worden private rechtspersonen op allerlei
manieren door de ... aansprakelijkheid in en rond het gebouw - aansprakelijkheid in en rond het gebouw de
aansprakelijkheid in en rond het gebouw is in feite gebaseerd op het hoofdstuk Ã¢Â€Âœonrechtmatige
daadÃ¢Â€Â•, een lastig en bijzonder uitgebreid hoofdstuk in samenvatting onrechtmatige daad en alternatieve
... - samenvatting: onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen 2e bachelor rechten,
2008-2009 prof. h. bocken samengevat door brecht warnez deel i. schadevergoedingsrecht: een overzicht p. 1
hoofdstuk i. door de mens veroorzaakte schade p. 1 - mensen veroorzaken schade o niet uit te sluiten o wel
reglementeren risicovolle activiteiten - oorzaken van schade o opzet vb. moord, laster ... gemeentelijke
aansprakelijkheid bij wateroverlast - 5 schuldaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad 17 5.1 artikel
6:162 bw 17 5.2 vijf aansprakelijkheidsvereisten 17 6 risicoaansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen, wegen
en leidingen 20 6.1 schuld- en risicoaansprakelijkheid 20 6.2 twee vormen van risicoaansprakelijkheid 20 6.3
risicoaansprakelijkheid leiding- en wegbeheerder 20 7 praktijkvoorbeelden aansprakelijkheid bij ... law alert:
tweedegraads bestuurder ook aansprakelijk op ... - 13 maart 2017 law alert corporate & commercial
tweedegraads bestuurder ook aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad hoge raad: arrest 17 februari 2017
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