KENNIS CURSUS
Actualiteitencursus Bouwrecht
Bouwrecht
In deze praktijkgerichte cursus worden de actualiteiten in het bouwrecht besproken aan de
hand van de volgende vragen:








Welke rol spelen de verschillende partijen bij het bouwproces?
Wat zijn de mogelijkheden, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van
opdrachtgever/directievoerder-toezichthouder/aannemer/nevenaannemers?
Op welke wijze zijn de hierboven bedoelde verantwoordelijkheden geregeld in
verschillende bouwcontracten en welke gevolgen heeft dat voor de bouwpraktijk?
Wie is verantwoordelijk voor een deugdelijk ontwerp en een goede uitvoering?
Welke betekenis moet worden toegekend aan de waarschuwingsplicht op financieel
en technisch vlak?
Wat is de positie en verantwoordelijkheid van bij de bouw betrokken partijen als het
gaat om vertraging en stagnatie(-schade)?
Waar moet je als rechtshulpverlener speciaal op letten bij de beslechting van
bouwgeschillen, wat maakt bouwarbitrage anders dan overheidsrechtspraak?

U ontvangt bij deze cursus een handout van de powerpoint.

Doelgroep
Deze cursus is met name geschikt voor advocaten die enkele malen per jaar een bouwzaak
hebben.
Uw docent is: Mr. E.P. Breukelaar (Peter)
Peter Breukelaar heeft gestudeerd aan de UvA en heeft de eerste jaren na het afronden van
zijn studie bij een rechtsbijstandsverzekering en een bouwconcern gewerkt.
Sinds 1992 is hij advocaat en vanaf 1996 verbonden aan Heijltjes Advocaten. Hij houdt zich
hier met name bezig met vastgoedrecht, projectontwikkeling, civiel bouwrecht en
aanbestedingsrecht.
Zijn adagium: naast een degelijk juridische benadering behoort een praktische en
oplossingsgerichte aanpak. Een succesvolle zaaksbehandeling is altijd gebaat bij een goede
persoonlijke relatie met de cliënt.
Naast zijn werk als advocaat is Peter onder meer docent bouwrecht bij het CPO Radboud
Universiteit Nijmegen.
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Opleidingspunten
Merlijn is als onderwijs- en trainingsinstituut
geaccrediteerd door de Nederlandse Orde
van Advocaten (NOVA) en
Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch
adviseurs (NEVOA).

Permanente Educatie NOVA / NEVOA
Deze training levert u de volgende punten op:
3 PO kennis punten
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