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Voorwoord 
 

Dit is het overzicht van de studiestof Privaatrecht (deel A). De hoofdstukken van het 

Compendium Nederlands vermogensrecht en Hoofdstukken vermogensrecht zullen in dit 

verslag behandeld worden. Van dit boek zijn alleen de hoofdstukken samengevat die echt 

nodig zijn om het tentamen te halen. 

 

Dit overzicht is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Bij het maken van deze 

overzichten wordt geprobeerd de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen. 

SlimStuderen.nl kan echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik 

ervan. Dit overzicht dient als aanvulling/hulpmiddel en niet ter vervanging van de 

verplichte leerstof. 

 

Uiteraard is nadruk verboden. Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen 

aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet aan derden. Laat hen zelf een 

exemplaar aanschaffen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes met de tentamens! 

 

 

 

 

 

 

Succes met de tentamens! 

 

SlimStuderen.nl 

SlimMededelingen: 

 

Kwaliteit: om de kwaliteit van de verslagen op een hoog niveau te houden, zijn 

wij onder andere afhankelijk van jullie feedback. Heb je opmerkingen, tips of 

verbeterpunten? Mail ze dan naar klantenservice@slimstuderen.nl, dan kunnen we 

met deze feedback onze verslagen verder verbeteren. 

 

Bestellen: omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, 

zullen we deze hier uiteenzetten. 

 

 Bestel je middels een éénmalige machtiging, en doe je dit voor 15:00 

uur, dan heb je de verslagen de volgende werkdag in huis. Soms kan 

het iets langer duren, omdat we afhankelijk zijn van de bezorging van de 

TNT. Het bedrag wordt éénmalig van je rekening afgeschreven. 

 

 Let op levertijd is aangepast: Bestel je middels een overschrijving, 

dan worden de verslagen een maal per week verzonden. Je dient dus zelf 

het geld over te maken op ons rekeningnummer (590.32.50.00). Wanneer 

je gebruik maakt van deze methode heb je de verslagen binnen 6 tot 8 

werkdagen in huis. 

 

Samenvattend: 

 

Betalingswijze Levertijd 

Eenmalige machtiging en besteld voor 15:00 

uur 
Volgende werkdag in huis 

Zelf het bedrag overschrijven 6 tot 8 werkdagen 

 

 

 

mailto:klantenservice@slimstuderen.nl


Overzicht studiestof Privaatrecht (deel A) 2014-2015 

 Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

2 

Inhoudsopgave 
 

VOORWOORD .......................................................................................... 1 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................... 2 

A. INLEIDING OP HET BURGERLIJK WETBOEK ....................................... 3 

B. BEGRIPSBEPALING ............................................................................ 4 

C. RECHTSHANDELING ........................................................................... 8 

D. ARRESTEN PRIVAATRECHT DEEL A .................................................. 14 

E. DÉ SLIMSTUDEREN-METHODE ......................................................... 15 

F. INTERVIEW MET POLONIA MOLENGRAAF (AUTEUR) ....................... 17 

G. TENTAMENS HALEN? VOLG EEN TENTAMENTRAINING BIJ CAPITA 

SELECTA! ............................................................................................... 19 

  



Overzicht studiestof Privaatrecht (deel A) 2014-2015 

 Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

3 

A. Inleiding op het Burgerlijk Wetboek 
 

Inhoud van het Burgerlijk Wetboek 

Het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW) is opgebouwd uit de volgende boeken: 

 Boek 1: Personen- en familierecht; 

 Boek 2: Rechtspersonen; 

 Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen; 

 Boek 4: Erfrecht; 

 Boek 5: Zakelijke rechten; 

 Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht; 

 Boek 7: Bijzondere overeenkomsten; 

 Boek 7A: Bijzondere overeenkomsten vervolg (wijzigingswet) 

 Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer; 

 Boek 9: Rechten op voortbrengselen van de geest; 

 Boek 10: Internationaal privaatrecht. 

 

Het nieuwe wetboek is grotendeels gereed en in werking met uitzondering van boek 

7/7A. Boeken 9 en 10 zijn nog in de ontwerpfase. 

 

Vermogensrecht 

Het begrip vermogensrecht kan op twee manieren gebruikt worden: 

 Vermogensrecht in objectieve zin: dat gedeelte van het objectieve recht, dat 

een regeling geeft van de subjectieve rechten en plichten. Deze rechten en 

plichten moeten onderdeel van een vermogen kunnen vormen. 

 Vermogensrecht in subjectieve zin: een recht dat aan een bepaalde persoon 

toekomt en dat deel uitmaakt van zijn vermogen (art. 3:1 en 3:6 BW) 

 

Indeling vermogensrecht: 

Het vermogensrecht wordt verdeeld in: 

 Goederenrecht (zakenrecht): heeft betrekking op de rechtsverhouding van de 

mens tot een goed en is te vinden in de Boeken 3 en 5 van het BW. Het 

goederenrecht is statisch van aard en bevat vooral dwingend recht.  

 Verbintenissenrecht: heeft betrekking op de rechtsverhouding van mens tot 

mens. Het verbintenissenrecht is te vinden in de Boeken 6, 7-7A en 8 van het 

BW. In tegenstelling tot het goederenrecht is het verbintenissenrecht dynamisch 

van aard en bevat vooral regelend recht (dat betekent aanvullend recht).  

 

Algemene bepalingen treft men aan in boek 3. Deze bepalingen zijn zowel voor het 

goederenrecht als het verbintenissenrecht van belang. 

 

Het verbintenissenrecht kan bij uitzondering dwingend recht bevatten: 

 Indien de positie van derden op het spel staat; 

 Of indien de belangen van een van de partijen in gevaar komen. 
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B. Begripsbepaling 
 

Boek 3, Vermogensrecht in het algemeen bestaat uit elf titels. Deze algemene 

vermogensrechtelijke bepalingen kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: 

 Algemene bepalingen: deze bepalingen zijn voor het hele vermogensrecht van 

toepassing: 

- Begripsbepalingen (afdeling 3.1.1); 

- Rechtshandelingen en volmacht (titels 3.2 en 3.3); 

- Rechtsvorderingen (titel 3.11). 

 Bepalingen van goederenrechtelijke aard:  

- Verkrijging en verlies van goederen (titel 3.4); Invulling van bepaalde 

goederenrechtelijke rechtsverhoudingen (titel 3.5 tot en met titel 3.10). 

 

Inhoud van de afdeling 3.1.1 

Afdeling 3.1.1 bevat: 

 Onderscheidingen van vermogensbestanddelen:  

- Goederen: art. 3:1 BW; 

- Zaken: art. 3.2- 3.5 BW; 

- Vermogensrechten: art. 3:6 - 3:8 BW;  

- Enige bijzondere goederen: art. 3:9 en art. 3:10 BW. 

 Uitwerkingen van enkele vermogensrechtelijke beginselen: 

- Goede trouw: art. 3:11 BW; 

- Redelijkheid en billijkheid: art. 3:12 BW; 

- Misbruik van bevoegdheid: art. 3:13 BW; 

- Strijd met regels van publiekrecht: art. 3:14 BW. 

 

Art. 3:15 BW bevat een schakelbepaling. Dit houdt in dat de art. 3:11 tot en met 3:14 

BW van toepassing worden verklaard buiten het vermogensrecht, indien de aard van de 

rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet. 

 

Goederen 

Goederen zijn alle actieve bestanddelen. Goederen (art. 3:1 BW) worden onderverdeeld 

in: 

 Zaken (art. 3:2 BW): dit houdt de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke 

objecten in. Buiten dit begrip vallen bijvoorbeeld de lucht en de zee. 

 Vermogensrechten (art. 3:6 BW). Een recht is een vermogensrecht indien 

minimaal aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- Overdraagbaarheid. 

- Verband met stoffelijk voordeel. Dit houdt in dat het recht bestemd is om de 

rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen of het recht verkregen is in 

ruil voor verstrekt stoffelijk voordeel. 

 

Zaken en de onderscheidingen 

 

Roerende en onroerende zaken 

Zaken kunnen worden onderscheiden in: 

 Onroerende zaken. Onroerende zaken zijn volgens art. 3:3 BW: de nog niet 

gewonnen delfstoffen, de grond, de met de grond verenigde beplantingen, en de 

gebouwen én werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. 

 Roerende zaken: alle zaken die niet onroerend zijn. 

 

In dit verband wordt met duurzaam bedoeld dat een gebouw of werk met de grond is 

verenigd doordat het naar aard en inrichting bestemd is duurzaam ter plaatse te blijven, 

zie ook: arrest Portacabin. 
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Zelfstandige zaken en bestanddelen 

De wet kent naast zelfstandige zaken ook onzelfstandige zaken die opgaan in de zaak 

waarvan zij deel uitmaken. Hier wordt gesproken van bestanddelen. Bestanddelen zijn 

geen zaken in de zin van art. 3:1 BW. Criteria hiervoor zijn: 

 Datgene dat volgens de verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, is 

bestanddeel van die zaak (art. 3:4 lid 1 BW). 

 Een zaak verliest haar zelfstandigheid indien zij zodanig met een hoofdzaak 

verbonden wordt, dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat 

beschadiging wordt toegebracht aan één van de zaken. Bijvoorbeeld: 

ingemetselde gevelsteen. 

 

Er zijn gevolgen verbonden aan het zijn van een bestanddeel. Deze gevolgen zijn: 

 De eigenaar van een zaak is tevens eigenaar van al haar bestanddelen (art. 5:3 

BW); 

 Bestanddelen van onroerende zaken zijn onroerend, omdat zij deel uitmaken van 

de onroerende zaak zelf; 

 Goederenrechtelijke rechtshandelingen met betrekking tot de zaak omvatten 

tevens bestanddelen van die zaak; 

 Verbintenisrechtelijke rechtshandelingen met betrekking tot de zaak omvatten 

tevens ook de bestanddelen, tenzij van een andere partijbedoeling blijkt. 

 

Geld als zaak 

Geld is van oorsprong een vorderingsrecht, maar wordt tegenwoordig in de meeste 

gevallen gezien als een naar soort bepaalde zaak.  

 

Vermogensrechten en de onderscheidingen 

 

Volledige en beperkte rechten 

Volledige rechten vallen in drie groepen uiteen: 

 Eigendom (art. 5:1 lid 1 BW); 

 Rechten op voortbrengselen van de geest, bijvoorbeeld auteursrecht; 

 Vorderingsrechten. 

 

De eerste twee groepen zij absolute rechten, omdat zij werken jegens iedereen. 

Vorderingsrechten daarentegen zijn relatieve rechten, dat houdt in dat zij een persoonlijk 

karakter hebben.  

 

Beperkte rechten (Boek 3 en deels Boek 5) zijn rechten die zijn afgeleid uit een meer 

omvattend recht, het moederrecht, dat met een beperkt recht is bezwaard ( art. 3:8 

BW). Een moederrecht kan zowel een volledig recht, als een ander beperkt recht zijn. 

Beperkte rechten kunnen worden onderscheiden in: 

 Gebruiksrechten: bijvoorbeeld vruchtgebruik, erfpacht; 

 Zekerheidsrechten: bijvoorbeeld pand en hypotheek.  

 

Zakelijke rechten 

Alle rechten op zaken zijn zakelijke rechten. Zakelijke rechten kunnen een 

eigendomsrecht en een beperkt recht op zaken zijn, zoals pand op een zaak of hypotheek 

op een zaak. Boek 5 bevat uitsluitend zakelijke rechten en Boek 3 voor zover zij in het 

concrete geval een zaak tot voorwerp hebben.  

 

Afhankelijke rechten en nevenrechten 

Afhankelijke rechten worden ook wel accessoire rechten (art. 3:7 BW) genoemd. Dit is 

een recht dat zodanig verbonden is aan een ander recht, dat het niet zonder dat andere 

recht kan bestaan. Dit recht volgt het recht waaraan het verbonden is (art. 3:82 BW) en 

is niet zelfstandig overdraagbaar. Nevenrechten zijn rechten die van rechtswege 

meegaan wanneer een vordering op een andere schuldeiser overgaat (art. 6:142 BW). 

 



Overzicht studiestof Privaatrecht (deel A) 2014-2015 

 Facebook.com/SlimStuderen 

 

 

 

6 

Enkele bijzondere goederen 

 

Vruchten 

Vruchten kunnen onderscheiden worden in natuurlijke vruchten en burgerlijke 

vruchten (art. 3:9 BW). Natuurlijke vruchten zijn zaken die volgens de 

verkeersopvatting als vruchten van andere zaken worden beschouwd, bijvoorbeeld ei, 

appel. Burgerlijke vruchten zijn rechten die volgens de verkeersopvatting als vruchten 

van goederen worden aangemerkt.  

 

Registergoederen 

Registergoederen (art. 3:10 BW) zijn goederen die bestemd zijn voor overdacht of 

vestiging waarvan inschrijving in openbare registers noodzakelijk is. Registergoederen 

zijn bijvoorbeeld onroerende zaken (art. 3:89 BW) en aandelen in een registergoed (art. 

3:96 BW). 

 

Algemeenheid van goederen 

Dit zijn goederen die samen voorwerp van een rechtsverhouding zijn. Deze hebben onder 

andere betrekking op huwelijksgemeenschap, vennootschap en onderneming. 

Tegenwoordig is hieraan geen rechtsgevolg aan verbonden. 

 

Goodwill komt bij de overname van een bedrijf aan de orde. Goodwill is de mogelijkheid 

om winst te behalen, waardoor het bedrijf een waarde krijgt die uitstijgt boven de som 

van de afzonderlijke onderdelen en is derhalve geen goed. Zie ook: het arrest 

Damesmodebedrijf, HR 31 mei 2002.  

 

Goede trouw  

Het begrip goede trouw (art. 3:11 BW) komt op verschillende plaatsen in het BW voor. 

Het begrip wordt in de wet uitgelegd, wanneer iemand niet te goeder trouw is 

(bijvoorbeeld art. 3:86 lid 1, 3:120 BW):  

 Wanneer hij de feiten of het recht waarop zijn goede trouw betrekking heeft, 

kende. 

 Wanneer hij de feiten of het recht in de gegeven omstandigheden wel behoorde 

te kennen. In dit kader heeft iedereen een zekere onderzoeksplicht. 

 

De wet onderscheidt: 

 Te goeder trouw: dit is een geobjectiveerd subjectief criterium. Geobjectiveerd, 

omdat niet alleen daadwerkelijke kennis van belang is, maar ook datgene dat 

iemand behoort te kennen. Het is een gesubjectiveerd criterium, omdat het om 

de kennis van de betrokken persoon gaat. 

 Te kwader trouw (bijvoorbeeld 6:205 BW): de bewuste persoon wist of 

vermoedde daadwerkelijk hoe de feiten waren of hoe het recht was (puur 

subjectief criterium). 

 Niet te goeder trouw (bijvoorbeeld 3:121 BW): hieronder valt hij die weet en 

hij die behoort te weten. 

 

Redelijkheid en billijkheid 

De termen redelijkheid en billijkheid (art. 3:12 BW) houden de regels van 

ongeschreven recht in die de debiteur en crediteur jegens elkaar in acht behoren te 

nemen. Bij het zoeken naar ongeschreven recht moet rekening gehouden worden met de 

algemeen erkende rechtsbeginselen, de in Nederland levende rechtsverhoudingen en de 

maatschappelijke en persoonlijke belangen.  
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De misbruik van bevoegdheid ex art. 3:13 BW  

Op grond van het eerste lid kan een bevoegdheid niet worden ingeroepen indien er 

sprake is van misbruik. Het tweede lid noemt enkele gevallen wanneer er sprake is van 

misbruik: 

 De uitoefening met een ander oogmerk dan waarvoor de bevoegdheid is verleend; 

 De uitoefening van een bevoegdheid met het doel een ander schade toe te 

brengen; 

 Indien de bevoegde persoon naar redelijkheid niet tot de uitoefening had kunnen 

komen.  

 

Tevens kan uit de aard van een bevoegdheid voortvloeien dat hiervan geen misbruik kan 

worden gemaakt (lid 3). Waar misbruik intreedt, stopt de bevoegdheid. Dit brengt met 

zich mee dat: 

 Een te vergaande bevoegdheid niet kan worden afgedwongen; 

 Indien de bevoegdheid al te vergaand is, dan wordt het gedrag van degene die 

handelt niet gerechtvaardigd door zijn bevoegdheid.  

 

De strijdigheid met publiekrechtelijke regels ex art. 3:14 BW 

In artikel 3:14 BW komt de publiekrechtelijke invloed op het privaatrecht naar voren. Een 

bevoegdheid van privaatrechtelijke aard mag niet uitgeoefend worden in strijd met 

geschreven of ongeschreven regels van publiekrecht. Daarnaast biedt art. 3:14 BW een 

wettelijke grondslag voor de doorkruisingsleer welke de Hoge Raad heeft bepaald in het 

Windmill-arrest. In dit arrest is bepaald dat de overheid gebruik mag maken van het 

privaatrecht, tenzij het gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden een 

publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist.  

 

Het elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer 

In Europees verband heeft de opkomst van de moderne informatie- en 

communicatietechnologie gevoerd tot richtlijnen op het gebied van de elektronische 

handel en handtekening. De wetgeving hieromtrent is neergelegd in art. 3.15a e.v. BW.  

De elementen van het elektronisch vermogensrechtelijke rechtsverkeer: 

 De elektronische handtekening heeft, onder voorwaarden, dezelfde 

rechtsgevolgen als een geschreven handtekening (art. 3:15a BW); 

 Dienstverleners van de informatiemaatschappij (art. 3:15d lid 3 BW) dienen een 

groot aantal gegevens openbaar te maken aan de afnemers (art. 3:15d-15e BW); 

 Een daartoe opgerichte rechtspersoon treedt op als contactpunt tussen verleners 

van diensten en afnemers (art. 3:15f BW).  
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C. Rechtshandeling 
 

Een rechtshandeling is een handeling met een beoogd rechtsgevolg. 

Rechtshandelingen kunnen onderscheiden worden in: 

 Eenzijdige rechtshandelingen: worden door een persoon tot stand gebracht, 

- Eenzijdige niet-gerichte rechtshandelingen, bijvoorbeeld aanvaarding van 

een nalatenschap; 

-  Eenzijdige gerichte rechtshandelingen: gericht tot een of meer bepaalde 

personen, bijvoorbeeld ontslag. 

 Meerzijdige rechtshandelingen: worden door twee of meer personen tot stand 

gebracht, bijvoorbeeld overeenkomst.  

 

Partij bij rechtshandelingen zijn degenen die de rechtshandeling tot stand brengen. Bij 

eenzijdige gerichte rechtshandelingen is naast een partij, tevens een geadresseerde 

betrokken. In geval van een meerzijdige rechtshandeling is een partij en een 

wederpartij betrokken.  

 

Totstandkoming van rechtshandelingen 

De totstandkoming van een rechtshandeling is gebaseerd op een dubbele grondslag. 

Dit betekent een op rechtsgevolg gerichte wil, die zich heeft geopenbaard door een 

verklaring (art. 3:33 BW) en daarnaast het in art. 3:35 opgewekte vertrouwen. De 

geopenbaarde wil is de primaire grondslag voor de totstandkoming. Het opgewekte 

vertrouwen heeft een subsidiaire rol, dat wil zeggen dat de rechtshandeling tot stand kan 

komen indien de wil ontbreekt.  

 

Een interne zuivere wil is niet voldoende voor de totstandkoming van een 

rechtshandeling. De wil moet in een verklaring geopenbaard worden: deze verklaring is 

vormvrij en vindt zijn grondslag in art. 3:37 BW.  

 

Moment van totstandkoming 

De rechtshandeling komt op het moment waarop de wilsverklaring zijn werking verkrijgt, 

tot stand. Dit kan op het moment van verzending, wilsuiting, ontvangst of verneming 

zijn. De wetgever hanteert in art. 3:37 lid 3 BW een genuanceerde ontvangsttheorie:  

 Hoofdregel: de verklaring treedt in werking op het moment zij degene heeft 

bereikt tot wie zij is gericht. De bewijslast rust dus op de afzender.  

 Nuancering: een verklaring die degene tot wie zij is gericht niet (tijdig) heeft 

bereikt, treedt gewoon in werking, mits dit niet (tijdig) bereiken voor het risico 

van de geadresseerde komt. Dus als de belemmering een gevolg is van het 

handelen van de geadresseerde zelf, zie ook: het arrest Poortvliet/Zeebeleg, 23 

september 1994. 

 

Discrepantie tussen wil en verklaring 

Er kan een discrepantie tussen wil en verklaring ontstaan, bijvoorbeeld door een 

vergissing, geestelijke stoornis (art. 3:34 BW), verspreking et cetera. De verklaring 

openbaart dan de wil van de handelende persoon niet. De persoon die zich op een 

dergelijke discrepantie beroept zal dit moeten bewijzen. De rechtshandeling komt dan 

niet tot stand, tenzij het beroep op gerechtvaardigd vertrouwen (art. 3:35 BW) wordt 

gerechtvaardigd.  

 

In geval van een geestelijke stoornis (art. 3:34 BW) moet het bestaan en het verband 

tussen de stoornis en de verklaring bewezen worden. Indien dit is bewezen is de 

rechtshandeling vernietigbaar (art. 3:34 lid 2 BW). Een uitzondering is dat bij een niet-

gerichte rechtshandeling de rechtshandeling nietig is (art. 3:34 lid 2 BW).  
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Opgewekte vertrouwen 

Art. 3:35 BW beschermt de geadresseerde/wederpartij wanneer er een discrepantie is 

tussen wil en verklaring. Art. 3:35 BW is een uitwerking van art. 3:11 BW: 

geobjectiveerd subjectieve goede trouw. Art. 3:35 BW biedt bescherming indien de 

geadresseerde/wederpartij  gerechtvaardigd heeft vertrouwd op een door de ander 

gewekte schijn. Art. 3:37 lid 4 BW maakt een uitzondering op de toepasselijkheid van 

art. 3:35 BW. 

 

Het over en weer te lijden nadeel vormt een algemeen gezichtspunt bij art. 3:35 BW. Met 

over en weer te lijden is het nadeel van de handelende persoon in geval van 

totstandkoming, tegenover het nadeel van geadresseerde of wederpartij in geval van 

niet-totstandkoming bedoelt. Deze nadeelfactor kan op twee manieren van toepassing 

zijn: 

 Bij de beoordeling van het gerechtvaardigheid van het vertrouwen: de 

omstandigheden van het geval zijn hierbij van belang. De ontvanger van een 

verklaring kan een zekere onderzoeksplicht hebben.  

 Bij de toetsing aan redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 BW): ook als aan alle eisen 

van art. 3:35 BW is voldaan, kan dit in strijd zijn met de redelijkheid en 

billijkheid.  

 

Mogelijke situaties op een rijtje: 

 Wil en verklaring stemmen overeen, art. 3:33 BW. 

 Wil en verklaring stemmen niet overeen, maar men kan een geslaagd beroep 

doen op art. 3:35 BW. 

 Wil en verklaring stemmen niet overeen en men kan geen beroep doen op art. 

3:35 BW of men laat dit achterwege. Er komt geen rechtshandeling tot stand. 

 

Handelings(on)bekwaamheid 

Handelingsonbekwaamheid houdt in dat iemand ongeschikt is om eigen 

rechtshandelingen te verrichten. Wanneer de wettelijke vertegenwoordiger namens de 

handelingsonbekwame een handeling verricht, wordt de handelingsonbekwame bij de 

rechtshandeling partij (art. 3:66 lid 1 jo. 3:78 BW). Iedere natuurlijke persoon is 

bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen (art. 3:32 lid BW). Uitzonderingen 

hierop zijn de minderjarigen (1:234 lid 1 BW) en onder curatele gestelden (art. 1:381 lid 

2 BW). Een door een handelingsonbekwame verrichte handeling is vernietigbaar (art. 

3:32 lid 2 BW). Uitzondering: een eenzijdige niet-gerichte handeling is nietig.  

  

Handelingsonbekwaamheid moet onderscheiden worden van: 

 De feitelijke ongeschiktheid om een rechtshandeling te verrichten (art. 3:33, 

3:34 BW).  

 Handelingsonbevoegdheid: een handelingsbekwame persoon kan een 

bepaalde rechtshandeling niet geldig verrichten. 

 Beschikkingsonbevoegdheid: iemand is niet bevoegd een bepaald goed te 

bezwaren of te vervreemden (bijvoorbeeld dief ten aanzien van het gestolen 

goed).  

 

De gevolgen van handelingsonbekwaamheid 

Rechtshandelingen verricht door een handelingsonbekwaam persoon zijn vernietigbaar 

op grond van art. 3:32 lid 2 BW. Een uitzondering hierop is een eenzijdige niet-gerichte 

rechtshandeling, deze is nietig ex art. 3:32 lid 2 BW.  
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Strijdigheid met de wet, goede zeden of openbare orde  

In art. 3:40 BW worden drie omstandigheden onderscheiden: 

 De inhoud van de rechtshandeling is strijdig met goede zeden of openbare orde 

(lid 1); 

 De strekking van de rechtshandeling is strijdig met goede zeden of openbare 

orde (lid 1); 

 De verrichting van de rechtshandeling is strijdig met een dwingende formele wet 

(lid 2 en lid 3). 

 

Er wordt in dit artikel onderscheidt gemaakt tussen een drietal dimensies: 

 De inhoud van de rechtshandeling: de totstandkomingsfase.  

 De strekking van de rechtshandeling: 

 De strekking die de rechtshandeling heeft voor de handelende. Deze wordt 

gevormd door:  

o Voor hem voorzienbare gevolgen van de rechtshandeling; 

o Motieven van de handelende.  

 De gevolgen of motieven moeten kenbaar zijn voor anderen.  

 

Het verrichten van rechtshandelingen strijdig met de wet 

Verrichtingen in strijd met de wet zijn wettelijk geregeld in art. 3:40 lid 2 en lid 3 BW.  

In de volgende omstandigheden is dit artikel al dan niet van toepassing: 

 Het artikel is niet van toepassing als een wettelijke bepaling met zoveel woorden 

een rechtshandeling nietig of vernietigbaar verklaard.  

 Indien de wet geen uitdrukkelijke sanctie bevat, dan moet getoetst worden aan 

art. 3:40 lid 2 en lid 3 BW. Lid 2 is van toepassing als voldaan is aan de volgende 

voorwaarden: 

 Het is een wet in formele zin; 

 De bepaling is dwingendrechtelijk van aard een heeft de strekking de 

geldigheid van strijdige rechtshandelingen aan te tasten (lid 3); 

 Het voorschrift verbiedt het verrichten van de rechtshandeling.  

 

Art. 3:40 lid BW geldt niet voor de overtreding van voorschriften, zie hiervoor de 

overtreding van een vormvoorschrift op grond van art. 3:39 BW.  

 

Overige gevallen van strijdigheid met een wettelijk voorschrift 

De strijdigheid met een wettelijk voorschrift heeft geen gevolgen voor de geldigheid van 

een rechtshandeling. Het feit dat er sprake is van een overtreding van een 

wetsvoorschrift kan een belangrijke rol spelen met betrekking tot de vraag, of de 

rechtshandeling door inhoud of strekking strijdig is met de goede zeden of de openbare 

orde (art. 3:40 lid 1 BW).  

 

Het EG-recht heeft een bijzondere positie omdat verschillende specifieke verbods- en 

nietigheidsbepalingen bevat die uit eigen kracht bepaalde overeenkomsten nietig 

verklaren. Dit zonder inmenging van het nationale art. 3:40 BW. Zie bijvoorbeeld het 

kartelverbod in art. 81 EG (EG-Verdrag).  

 

De inhoud of strekking is strijdig met goede zeden en/of openbare orde 

In art. 3:40 lid 1 BW wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

 Een rechtshandeling die door haar inhoud strijdig is met goede zeden of 

openbare orde. De sanctie die hierop staat is dat de rechtshandeling nietig is.  

 Een rechtshandeling die door haar strekking strijdig is met goede zeden of 

openbare orde. De sanctie die hierop staat is dat de rechtshandeling nietig is. 

Nietigheid vervalt onder de volgende voorwaarden: 

 Indien de gewraakte gevolgen maar voor één van de partijen voorzienbaar 

zijn.  

 Indien slechts één van de partijen een onoorbaar motief aanhangt wat niet 

kenbaar is voor de wederpartij.  
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Wilsgebreken 

Als wil en verklaring overeenstemmen, maar de wil op een onzuivere manier is gevormd, 

lijdt de rechtshandeling aan een wilsgebrek. De wet kent vier wilsgebreken: bedrog, 

bedreiging, misbruik van omstandigheden en dwaling. Dwaling is alleen van 

toepassing op obligatoire overeenkomsten, de rest op alle rechtshandelingen.  

 

Wilsgebreken moeten onderscheiden worden van de discrepantiegevallen. Bij een 

wilsgebrek bestaat er geen discrepantie tussen wil en verklaring: er komt een 

rechtshandeling tot stand krachtens art. 3:33 BW, maar leidt tot vernietigbaarheid.  

 

Bedrog 

Vereisten voor vernietigbaarheid op grond van bedrog (art. 3:44 lid 3 BW) zijn: 

 Hantering van een kunstgreep: 

- Opzettelijk misleidend gedrag; 

- Opzet om de ander door dit misleidende gedrag tot het verrichten van de 

rechtshandeling aan te zetten. 

 Causaal verband tussen de kunstgreep en de rechtshandeling.  

 

Bedreiging 

Een rechtshandeling op grond van bedreiging (art. 3:44 lid 2 BW) kan vernietigd 

worden als aan de volgende vereisten is voldaan: 

 De bedreiging moet een redelijk oordelend mens kunnen beïnvloeden (objectieve 

relevantie); 

 Er moet bedreiging zijn door een of meer personen met nadeel in persoon of 

goed;  

 Onrechtmatig karakter; 

 Causaal verband tussen de rechtshandeling en bedreiging. 

 

Misbruik van omstandigheden 

Voorwaarden voor vernietigbaarheid op grond van misbruik van omstandigheden zijn 

(art. 3:44 lid 4 BW): 

 Bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld noodtoestand; 

 Misbruik; 

 Causaal verband tussen de omstandigheden en de rechtshandeling.  

 

Het is niet vereist dat de handelende persoon door de rechtshandeling wordt benadeeld.  

 

In art. 3:44 lid 5 BW wordt vermeld dat de handelende persoon geen beroep kan doen op 

een van deze wilsgebreken jegens een geadresseerde of wederpartij die geen reden had 

het bestaan ervan te veronderstellen.  

 

Schadevergoeding 

De handelende persoon kan naast het vernietigen van de rechtshandeling, ook een 

vordering tot schadevergoeding instellen. Vrijwel steeds zal de bedreiger, misbruiker of 

de bedrieger een onrechtmatige daad hebben gepleegd (art. 6:162 BW). Soms is een 

actie uit onrechtmatige daad de enige mogelijkheid, bijvoorbeeld als de 

vernietigingsvordering is verjaard. 

 

Nietigheid van rechtswege en de gevolgen 

Wanneer wordt gepresteerd kan het gepresteerde met een vordering op grond van 

afdeling 6.4.2, onverschuldigde betaling, worden teruggevorderd. De gevolgen van 

nietigheid treden niet altijd in volle omvang en onherstelbaar in: 

 Conversie, ook wel omzetting genoemd (art. 3:42 BW); 

 Partiële nietigheid (art. 3:41 BW); 

 Bekrachtiging, ook wel convalescentie genoemd (art. 3:58 BW). 
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De eerste twee zijn zowel bij de nietigheid van rechtswege, als bij de na vernietiging 

bestaande nietigheid van toepassing in tegenstelling tot bekrachtiging. Bekrachtiging ziet 

alleen op rechtshandelingen die van rechtswege nietig zijn.  

 

Conversie 

De van rechtswege intredende omzetting van een nietige rechtshandeling in een andere 

rechtshandeling wordt conversie (art. 3:42 BW) genoemd en is geldig. Er is sprake van 

conversie indien aan twee voorwaarden voldaan: 

 Een nietige rechtshandeling; 

 De strekking van de nietige rechtshandeling beantwoordt in zodanige mate aan 

die van de andere, als een geldige rechtshandeling, dat aangenomen moet 

worden dat die andere rechtshandeling zou zijn verricht, indien van de 

eerstgenoemde rechtshandeling wegens haar ongeldigheid zou zijn afgezien.  

 

Bekrachtiging 

Er is sprake van bekrachtiging (art. 3:58 BW) indien een rechtshandeling eerst ongeldig 

is, maar door een latere gebeurtenis alsnog geldig wordt. Vereisten voor bekrachtiging 

zijn: 

 Er wordt een rechtshandeling verricht, maar deze is van rechtswege ongeldig 

vanwege het niet vervullen van een wettelijk vereiste.  

 Dit wettelijk vereiste wordt later alsnog vervuld.  

 Elke onmiddellijk belanghebbende die de mogelijkheid had zich op het gebrek te 

beroepen, hebben in de tussenliggende tijd tussen handeling en vervulling de 

handeling als geldig aangemerkt. Dit vereiste behoeft wel enige nuancering. 

Immers het enkele feit dat een derde intussen een recht verkreeg op basis van de 

ware situatie, hoeft geen beletsel voor bekrachtiging te zijn.  

 

Vernietiging en de gevolgen 

Vernietiging kan alleen door degene in wiens belang de vernietigingsgrond staat. 

Vernietiging kan op twee manieren plaatsvinden: 

 Door in rechte op de vernietigbaarheid een beroep te doen: 

- In de vorm van een vordering tot vernietiging; 

- Als verweer jegens iedere op de rechtshandeling steunende vordering of 

andere rechtsmaatregel; 

 Door een vormvrije buitengerechtelijke vernietigingsverklaring (art. 3:37 lid 4 

BW). 

 

Een registergoed dat reeds is ingeschreven in de openbare registers of een leveringsakte, 

kan uitsluitend buitengerechtelijk worden vernietigd, indien alle partijen in de 

vernietiging berusten (art. 3:50 lid 2 BW).  

 

Het einde van de vernietigbaarheid 

Op de volgende wijzen kan de mogelijkheid tot beroep op een vernietigingsgrond 

verloren gaan: 

 Verjaring van de vordering tot vernietiging op grond van art. 3:52 BW; 

 Bevestiging van de vernietigbare rechtshandeling op grond van art. 3:55 lid 1 

BW; 

 Het laten verstrijken van een gestelde redelijke termijn op grond van art. 3:55 lid 

2 BW; 

 Met betrekking tot vernietiging van een meerzijdige rechtshandeling op grond van 

misbruik van omstandigheden bestaat een bijzondere beperking. Op de volgende 

wijzen kan dit worden verwezenlijkt: 

 Buitengerechtelijk (art. 3:54 lid 1 BW); 

 Bij rechterlijke uitspraak (art. 3:54 lid 2 BW).  
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Gevolgen van de vernietiging 

Vernietiging heeft terugwerkende kracht: zij werkt terug tot het moment waarop de 

rechtshandeling is verricht (art. 3:53 lid 1 BW). De gevolgen van vernietiging zijn 

daarom gelijk aan de gevolgen van nietigheid van rechtswege.  

 

De rechter kan aan een vernietiging haar werking ontzeggen (art. 3:53 lid 2 BW) indien: 

een rechtshandeling heeft geleid tot gevolgen die bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen 

worden en een van de partijen dit verzoekt.  
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D. Arresten privaatrecht deel A 
 

HR Blaauboer/Berlips 

 

Casus 

Op 8 augustus 1881 hebben de broers Berlips een aantal bouwpercelen bij openbare 

veiling verkocht. Op deze bouwgrond werden vervolgens woningen gebouwd. Bij de 

veilingakte hadden de broers zich verplicht het langs de percelen lopende, voor de straat 

bestemde strook grond, op te hogen en te bestraten. De straat bleef hun eigendom. Na 

een aantal jaar hadden de broers nog niet aan deze verplichting voldaan. De heer 

Blaauboer, één van de kopers, sprak de nog levende broer Berlips aan tot 

schadevergoeding. De strook grond had Berlips echter reeds verkocht aan een derde. Hij 

was derhalve van mening dat hiermee tevens de verplichting tot het ophogen en 

bestraten van de weg was overgegaan op de nieuwe eigenaars.  

 

Rechtsvraag 

Gaat een door de eigenaar van een onroerend goed aangegane verplichting met 

betrekking tot dat goed, bij overdracht van eigendom over op een derde?  

 

Hoge Raad 

De Hoge Raad oordeelde dat van verbintenissen die betrekking hebben op het goed, het 

vorderingsrecht wel overgaat op een derde. De contractuele verplichting tot het ophogen 

en bestraten van de weg gaat derhalve niet over bij overdracht aan een derde. De 

contractuele verplichting om de weg te bestraten blijft op de oude eigenaar van de weg, 

Berlips, rusten. De koper van de weg heeft niets te maken met de door zijn voorganger 

aangegane verplichtingen; een derde kan niet gebonden worden zonder zijn 

toestemming. 

 

HR Hofland Hennis 

 

Casus 

Het Hofland-Hennis arrest gaat over de uitlegging van aanbod en aanvaarding. Hennis 

ziet een advertentie in de Woninggids staan, waarin een aanbod staat voor een huis in 

Bussum voor 215 000 gulden. De makelaar van Hennis zorgt ervoor dat Hennis het huis 

kan bezichtigen. De makelaars van beide partijen zijn daarbij niet aanwezig geweest.  

 

Hennis besluit het huis te kopen en deelt dit mee aan zijn makelaar. Als de makelaars 

van beide partijen de verkoop proberen rond te krijgen, deelt Hofland mee niets van een 

verkoop aan Hennis te weten en Hennis wil niet aan de levering meewerken. 

 

Rechtsvraag 

Het gaat hier om de vraag of de advertentie in de Woongids een vrijblijvend aanbod is.  

 

Hoge Raad 

Het hof oordeelt dat de advertentie een aanbod is en dat zodoende een overeenkomst tot 

stand is gekomen. De Hoge Raad oordeelt anders. Volgens de Hoge Raad is de 

advertentie een uitnodiging om in onderhandelingen te treden. De advertentie is dus niet 

een vrijblijvend aanbod.  

 

Dit overweegt de Hoge Raad, omdat niet alleen de prijs van het goed en eventuele 

andere voorwaarden van de verkoop van belang zijn, maar ook de persoon van de koper 

van belang is. De advertentie was niet specifiek genoeg om van een aanbod te kunnen 

spreken en er is geen overeenkomst tot stand gekomen. 
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E. Dé SlimStuderen-methode 
 

Iedereen kan samenvattingen maken, maar het maken van een goede samenvatting 

waar je écht iets aan hebt, dat is een vak apart. Het is niet alleen een vak apart, het is 

ook nog eens een vak waar wij ons al sinds 2002 mee bezig houden. In de afgelopen 

twaalf jaar hebben wij onze methode van samenvatten steeds verder ontwikkeld, 

waardoor we ons op dit moment met trots marktleider in Nederland mogen noemen. 

 

Kwaliteit zit in ons DNA. We streven er dan ook altijd naar om jou tijdens je studietijd 

optimaal te helpen bij het voorbereiden van je tentamen. Voor al onze literatuur- en 

collegesamenvattingen hanteren we dan ook een aantal regels om jou de kwaliteit te 

garanderen die je van ons mag verwachten. 

 

Focus op hoofdlijnen 

 

De universiteit schrijft vaak heel veel studiestof voor, zonder dat direct duidelijk is 

waar de nadruk op komt te liggen tijdens het tentamen. Wij hebben alle studiestof 

voor je gelezen en de belangrijkste punten eruit gelicht. Zo weet je zeker dat je 

de juiste dingen leert voor het tentamen. 

 

Vier ogen principe 

 

Iedereen kan fouten maken, maar de kans dat twee mensen dezelfde fout maken, 

is vele malen kleiner. Alle samenvattingen van SlimStuderen.nl worden altijd door 

minimaal twee personen beoordeeld. Zo zorgen we ervoor dat we de kans op 

fouten sterk verminderen, zodat je als student nooit voor vervelende verrassingen 

komt te staan. 

 

Actuele en specifieke inhoud 

 

Elke samenvatting is specifiek voor jouw studie geschreven en op jouw tentamen 

afgestemd. We weten precies wat je moet weten voor je tentamen en zorgen dat 

we daar een goede samenvatting van maken. Heb je meerdere verplichte boeken, 

readers of artikelen? Wij vatten dit allemaal samen in één overzichtelijke 

samenvatting, elk collegejaar opnieuw. Zo weet je zeker dat je niet te weinig 

maar ook niet te veel leert voor je tentamen. 

  

Correct taalgebruik 

 

Niets is zo vervelend als een samenvatting vol met taalfouten. Een d op de plek 

van een t, slordige typfouten, verkeerde vertalingen, onze collega's zijn er op 

gebrand om ervoor te zorgen dat je deze zaken nooit tegenkomt in een 

samenvatting van SlimStuderen.nl. 

 

Prettige leesbaarheid 

 

Je zult tijdens je studie heel wat tijd doorbrengen met onze samenvattingen. In de 

UB, in de trein naar je ouders of gewoon op je kamer, je zal misschien wel meer 

moeten lezen dan je lief is. Hierom hebben we gekozen voor een rustig lettertype, 

korte alinea's en overzichtelijke opsommingen. Zo heb je altijd goed overzicht 

tijdens het studeren. 

 

Met deze richtlijnen kunnen we jou een goede samenvatting bieden voor al je vakken. 

Maar dit betekent niet dat we nu klaar zijn. We blijven continu nadenken over nieuwe 

manieren om de samenvattingen nog prettiger voor je te maken. Hier kan jij zelf ook bij 

helpen.  
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Heb je een goed idee om de samenvattingen te verbeteren, mail dit dan naar ons via 

info@slimstuderen.nl. Zo kan je met jouw idee in één klap de vele tienduizenden 

studenten helpen die jaarlijks studeren met de samenvattingen van SlimStuderen.nl. 

 

Bedankt voor je interesse in onze samenvattingen en heel veel succes met je studie. 

 

Namens het hele team van SlimStuderen.nl 

 

Jaap Klok 

Directeur 

  

mailto:info@slimstuderen.nl
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F. Interview met Polonia Molengraaf (auteur) 
 
Wie ben jij? 

Mijn naam is Polonia Molengraaf 

en ik ben 20 jaar. Ik ben 

derdejaars student rechten aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Als auteur heb ik voor 

SlimStuderen.nl een verslag 

geschreven.  

 

Waarom ben je auteur 

geworden bij SlimStuderen.nl? 

Tijdens het studeren maak ik 

altijd al samenvattingen voor 

eigen gebruik. Op die manier 

neem ik de studiestof goed in me 

op en heb ik een handig 

naslagwerk wanneer ik mijn 

tentamens aan het voorbereiden ben. Omdat ik toch altijd al een samenvatting maakte, 

besloot ik te informeren en vervolgens te solliciteren naar het auteurschap voor een 

bepaald vak dat ik zou gaan volgen tijdens het eerstvolgende semester.  

 

Wat doe je als auteur bij SlimStuderen.nl? 

Tijdens mijn intakegesprek met de studiemanager van de studie rechten ontving ik een 

handboek, dat tijdens het gesprek werd doorgenomen. In dit handboek staat precies 

uitgelegd wat SlimStuderen.nl van een auteur verwacht en hoe je dingen als auteur aan 

moet pakken. Hierbij kun je denken aan lay-out, maar bijvoorbeeld ook aan de schrijfstijl 

waarin het verslag geschreven dient te worden.  

 

Naast het handboek ontving ik tijdens het intakegesprek ook een weekplanning. Deze 

planning mocht ik zelf invullen. Dit vond ik erg prettig aangezien ik zo zelf mijn werkdruk 

kon bepalen en rekening kon houden met mijn agenda. De uiteindelijke deadline waarop 

het volledige verslag af moet zijn, is steeds ruim voor het tentamen. Op die manier heb 

je op het moment dat je je verslag afrondt niet alleen voldoende tijd om je voor te 

bereiden op je tentamens, maar heb je één vak ook al extra goed voorbereid! 

 

Ik ontving iedere week per email feedback van de studiemanager over mijn voortgang en 

de kwaliteit. De studiemanager gaf steeds aan wat er positief was opgevallen aan mijn 

verslag en wat er verbeterd moest worden. Deze verbeterpunten konden zowel 

betrekking hebben op de inhoud, spelling en grammatica als de lay-out van mijn verslag.  

 

De feedbackmomenten heb ik als zeer prettig ervaren. Niet alleen zorgt het ervoor dat je 

automatisch bij blijft met de stof, ook leer je hierdoor kritisch te kijken naar je eigen 

verslag. Deze kritische blik is bovendien handig tijdens het schrijven van essays voor 

mijn studie. Overigens heb ik de studiemanager als oprecht ervaren. Er wordt weliswaar 

zeer nauwkeurig gekeken naar je ingeleverde voortgang, maar de geleverde feedback 

door de studiemanager is goed onderbouwd en wanneer mijn verslag er goed uitzag werd 

dit ook aangegeven.  

 

Hoe heb je het auteurschap voor SlimStuderen.nl ervaren? 

Het auteurschap bij SlimStuderen.nl is mij goed bevallen. Ik schreef voor mezelf al 

regelmatig samenvattingen, nu deed ik eigenlijk precies hetzelfde alleen werd ik ervoor 

beloond. Het lezen van boeken kost misschien wel wat tijd, maar ongemerkt ben je 

tegelijkertijd ook aan het studeren.  
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Een groot voordeel van het auteurschap vind ik dat je zelf een vak kunt kiezen waarvoor 

je wilt schrijven, dus je bereidt tijdens het schrijven meteen je tentamen goed voor.  

 

Bovendien werk je vanuit huis waardoor je volledig zelf kan bepalen wanneer je aan je 

verslag werkt. Dit vond ik erg prettig aangezien ik vaak tussendoor wanneer ik een 

uurtje vrij had, even kon samenvatten.  

 

De begeleiding vanuit SlimStuderen.nl is naar mijn mening erg goed. Ik heb het 

intensieve contact met de studiemanager als erg prettig ervaren. SlimStuderen.nl heeft 

veel aandacht aan mijn werk besteed en ik kon merken dat ze mijn werk ook waarderen.  

 

Kun je tot slot een aantal kenmerken noemen van het werken bij 

SlimStuderen.nl? 

 Goede begeleiding; 

 Zelfstandig; 

 Communicatie; 

 Flexibel; 

 Leerzaam; 

 Goede beloning. 

 

 

 

 

 

  

Tip: Lijkt het jou ook leuk om een keer zelf een samenvatting te schrijven voor 

SlimStuderen.nl? Stuur dan je CV + motivatie op naar info@slimstuderen.nl. We nemen 

dan geheel vrijblijvend contact met je op om de mogelijkheden door te nemen. 

 
Een ideale combinatie van werken en studeren! 

mailto:info@slimstuderen.nl
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G. Tentamens halen? Volg een tentamentraining bij Capita Selecta!  
 

 

Beste eerstejaars studenten,  

 

Na een mooie vakantie en introductie periode is er een serieuzere periode aangebroken: 

tijd om te studeren!  

 

Om je net dat ene steuntje in de rug te geven, is er de mogelijkheid om bijlessen voor je 

tentamen vakken te volgen bij Capita Selecta. Als grootste en oudste tentamentrainer 

zorgen wij dat jij optimaal voorbereid je tentamens in gaat!  

 

Wat is een Capita-cursus?  

Capita Selecta is de standaard keuze voor studenten en er wordt dan ook vaak 

gesproken over “even een Capitaatje nemen”. Maar wat doet Capita Selecta precies om 

jou door je tentamentijd te loodsen?  

 

Door het spreiden van de lesmomenten in 3, 4 of 5 lessen van 3 uur zorgt onze beste 

student-docent er voor dat jij de kneepjes van het vak leert. Doordat we met kleine 

groepen werken (max. 12 personen)  is er voldoende ruimte voor jouw vragen en wordt 

er intensief geoefend met (oude) tentamens.  

 

Capita repetitoren 

Onze student-docenten, ofwel repetitoren, worden streng geselecteerd waardoor er altijd 

iemand voor de klas staat die én de stof goed beheerst én het goed kan uitleggen aan 

jou. Deze combinatie is voor ons erg belangrijk en kwaliteit staat dan ook hoog in het 

vaandel.  

 

Fulltime klantenservice: 

Omdat er zoveel studenten gebruik maken van onze tentamentrainingen hebben wij 

sinds 2013 een professionele klantenservice. Wij worden graag op de hoogte gehouden 

over onze cursussen en zijn daarom op werkdagen van 09.30 tot 16.00 bereikbaar. Ook 

voor al jouw vragen kun je bellen naar 010-2142394 of een mailtje sturen naar 

klantenservice@capitaselecta.nl.   

 

 

Genieten van je studententijd!: 

Wij begrijpen maar al te goed dat er nog veel meer dingen te doen zijn naast studeren 

en daarom werken wij met veel studie- en studentenverenigingen samen. In de meeste 

gevallen ontvang je korting op onze cursus via jouw vereniging, vergeet hier niet naar te 

informeren!  

 

 

Namens heel het team van Capita Selecta, wens ik je een mooi begin van je 

studententijd. Hopelijk zien we je in één van onze Capita-cursussen! 

 

 

Groetjes, 

 

 

 

Loes Hellemons 

Business Unit Manager Capita Selecta  
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BON 

 

€2,50 korting 
bij je eerste online aankoop op 

http://www.slimstuderen.nl 

 

Gebruik bij het bestellen code ActieNijmegen. 
De code is geldig tot en met 24 oktober. 

http://www.slimstuderen.nl/


Komende blokken biedt CAPITA SELECTA de 
volgende cursussen voor jou aan: 

 

 Inleiding tot de rechtswetenschap 
 

  Privaatrecht A 
 

 Staats- en Bestuursrecht 
 

 

  
 

 

  

 

TENTAMENS HALEN?! 

~ Volg een cursus bij CAPITA SELECTA ~ 
 

 3,4 of 5 lessen van 3 uur 

 De beste student-docenten 

 Kleine klassen 

 Ruimte voor vragen 

 Oefenen met (oude) tentamenvragen 

 Optimaal voorbereid naar jouw tentamen 

 Samenwerkingspartner van de JFV 

 

 Inschrijven via www.capitaselecta.nl 

 Vragen via klantenservice@capitaselecta.nl of 

010-2142394  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! VOL = VOL, verzeker je dus snel van een plekje! 

 

  

http://www.capitaselecta.nl/
mailto:klantenservice@capitaselecta.nl



