Praktische informatie
Locatie
Auditorium NB I van de Faculteit Rechtsgeleerdheid
UGent, Universiteitstraat 4 te 9000 Gent.

Universiteit Gent
Gandaius Permanente Vorming (RE 56)
Universiteitstraat 4
9000 Gent

Inschrijving
Inschrijven gebeurt door bijgevoegde strook vóór
10 september 2012:
- te sturen naar: Gandaius Permanente Vorming (RE56),
		
Universiteitstraat 4, 9000 Gent
- te mailen naar: gpv@ugent.be
- te faxen naar: 09/264 69 99.
- in te vullen op de website: www.law.ugent.be/gandaius/gpv.
Er wordt geen bevestiging van inschrijving verstuurd.
U betaalt na ontvangst van de factuur.
Het inschrijvingsgeld is inclusief verslagboek,
documentatiemap, koffie en lunch.
Deelname bedraagt 150,- euro (incl. BTW).
Kortingsprijs van 120,- euro (incl. BTW) voor:
- magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeel rechterlijke orde
- alumni UGent/VUB
- advocaat-stagiairs

i.s.m.

Het nieuw
Europees kooprecht
gewikt en gewogen
Studiedag
vrijdag 14 september 2012

De KMO-portefeuille en opleidingscheques voor
werknemers zijn mogelijk voor de betaling van het
inschrijvingsgeld (accred.nr. DV.O103194).
Het is niet mogelijk om uw deelname te annuleren.
Wel kan te allen tijde een vervanger worden aangewezen.
Doelpubliek
Advocaten, bedrijfsjuristen, juridische consultants,
academici, magistraten,...
Accreditatie
Erkenning voor 6 punten door de OVB. Financiële
tussenkomst van het IGO voor magistraten, gerechtelijke
stagiairs en personeel rechterlijke orde, mits ondertekening
aanwezigheidslijst en effectieve deelname.
Bij effectieve deelname wordt een aanwezigheidsattest als
bewijs van deelname aan permanente vorming uitgereikt.
Te
frankeren
als briefkaart

Meer inlichtingen
Gandaius Permanente Vorming,
Universiteitstraat 4, 9000 Gent
www.law.ugent.be/gandaius/gpv

UGent - auditorium NB I
Universiteitstraat 4, 9000 Gent

Toelichting

Programma

Inschrijvingskaart

De decennialange zoektocht naar een Europees
contractenrecht heeft tot een tastbaar initiatief geleid.
De Europese Commissie heeft een verordening
betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht
voorgesteld, dat is opgezet voor grensoverschrijdende
transacties in zowel B2B als B2C context. Het is een
optioneel instrument dat door partijen kan, maar niet
moet worden gekozen.

Voorzitter: Prof. em. dr. H. Bocken,
emeritus gewoon hoogleraar UGent

Per fax: 09 / 264 69 99
Per post: Gandaius Permanente Vorming,
Universiteitstraat 4, 9000 Gent
Per e-mail: gpv@ugent.be

De kernvraag is dan ook in welke mate de nieuwe
regels daadwerkelijk efficiënter zijn dan het reeds
bestaande kader en of KMO’s, grote ondernemingen
en consumenten zullen kiezen voor deze regels in plaats
van het Belgische gemeen kooprecht, de regels inzake
consumentenkoop of het Weens Koopverdrag.

9.45u

Gelet op het belang van het kooprecht in onze
samenleving beoogt de studiedag het voorgestelde
nieuwe regelgevend kader aan een grondige en kritische
analyse te onderwerpen.
Het einddoel is te weten wat, vanuit Belgisch perspectief, de voor- en nadelen van een gemeenschappelijk
Europees kooprecht zijn en welke verbeteringen er aan
de huidige tekst zouden kunnen worden aangebracht.

08.30u

Onthaal

09.00u

Openingsrede door de voorzitter

09.10u

Opzet, algemeen toepassingsgebied en werking van
het Optioneel Instrument
Prof. dr. M.W. Hesselink, hoogleraar Universiteit
Amsterdam
Structuur en wisselwerking met andere definities,
regels en beginselen
Prof. dr. I. Claeys, hoofddocent UGent, advocaat
te Brussel

10.15u

Koffiepauze

10.45u

Precontractuele informatie
Prof. dr. J. Delvoie, docent VUB,
advocaat te Brussel

11.15u

Geldige totstandkoming van de overeenkomst
Prof. dr. L. Cornelis, buitengewoon hoogleraar
VUB, advocaat te Brussel

Onderstaande gegevens zullen worden opgenomen in de
administratieve bestanden van Gandaius Permanente Vorming, Faculteit
Rechtsgeleerdheid, Universiteitstraat 4, 9000 Gent, waar conform de wet
van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het
toegangs- en correctierecht kan worden uitgeoefend.

Naam:......................................................................................
Voornaam:................................................................................
Organisatie:..............................................................................
Functie/Titel:...........................................................................
Straat en nr.:.............................................................................
Postcode:................................ Gemeente: ................................
Telefoon:...........................................Fax:.................................
E-mail:.....................................................................................

12.15u

Vragenronde

Facturatieadres (indien verschillend van hierboven):..............................

12.30u

Lunch

................................................................................................

14.00u

Herroeping en onrechtmatige bedingen
Prof. dr. R. Steennot, hoofddocent UGent

................................................................................................

14.30u

Rechten en plichten van de koper en verkoper
Prof. dr. R. De Wit, hoofddocent VUB,
gastprofessor UA, advocaat te Antwerpen

15.00u

Niet-nakoming en rechtsmiddelen van de koper en
verkoper
Prof. dr. R. Feltkamp, docent VUB, advocaat te
Brussel

15.30u

Koffiepauze

16.00u

Beëindiging, teruggave en schadevergoeding
Dr. J. Baeck, doctor-assistent UGent

16.30u

Verjaring en imprevisieleer
Prof. dr. D. Philippe, buitengewoon hoogleraar
UCL en ICHEC, advocaat te Brussel

17.00u

Vragenronde

18.00u

Slot

BTW nr.:.................................................................................

 neemt deel aan de studiedag
‘Het nieuw Europees kooprecht’ en betaalt –
na ontvangst van de factuur – het verschuldigde
inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE59 3900
9658 0026 van de Universiteit Gent met vermelding
van het factuurnummer.
 € 150, € 120,- : advocaten-stagiairs / alumni
rechtsfaculteit UGent of VUB: diploma licentiaat/
master rechten behaald aan UGent/VUB in
………………………………………………………
 is magistraat, gerechtelijk stagiair of personeelslid van
een griffie of parket en doet – een beroep op betaling
door het IGO (€ 120,-).

