100% slaagkans*

* Lees altijd de kleine lettertjes. De onze zijn heel duidelijk: voor dat geslaagd
jaar moet je zelf zorgen. Maar ons studentenpakket is wel een grote hulp.
Daarmee zet je de stap naar een succesvol academiejaar.

wkbe.be/kleinelettertjes-notariaat
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DE JURISTENKRANT

Alle notariële
informatie overzichtelijk
gebundeld.

Kleine lettertjes om je papers,
verhandelingen of eindwerk te
onderbouwen.

Essentieel leesvoer om
op de hoogte te blijven van
de juridische actualiteit!

Deze publicatie bundelt alle wetten,
decreten, ordonnanties, besluiten,
reglementen, verdragen ... kortom alle
‘kleine lettertjes’ die tijdens de
Masteropleiding Notariaat aan bod komen!

Jura Campus Basis

Met een abonnement op de tweewekelijkse
Juristenkrant – in het vertrouwde
papierformaat én digitaal – ben je altijd
op de hoogte van de juridische actualiteit.
De Juristenkrant brengt:

Dit jaar verschijnt dit wetboek in 5 delen:
Band 1
I. Publiek recht
Band 2
II. Burgerlijk recht
III. Gerechtelijk recht
IV. Notariaat
Band 3
V. Internationaal privaatrecht
VI. Sociaal recht
VII. Strafrecht
VIII. Rechtspersonen, economisch en 		
financieel recht
Band 4
IX. Fiscaal recht
Band 5
Registers, niet opgenomen stukken
Het Notarieel Wetboek is beschikbaar in
papierformaat én als e-book op desktop,
smartphone én tablet via de nieuwe
Wolters Kluwer Smarteca app.
Zo consulteer je voortaan het wetboek
ook digitaal. Bestaande wetten werden
geactualiseerd t.e.m. wetswijzigingen uit
het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2020.

Om papers of verhandelingen te maken heb
je goed ondersteunend materiaal nodig.
De online rechtsbibliotheek Jura Campus
is helemaal wat je zoekt. Geen gewone
bibliotheek, maar de meest volledige online
rechtsbibliotheek die je dag en nacht kan
raadplegen.
In de rechtsbibliotheek heb je al toegang
tot Jura. Wist je dat je met je persoonlijke
login ook van thuis uit of op je kot toegang
kan krijgen tot Jura Campus?

• Artikels over rechtspraak, doctrine
en wetgeving.
• Interviews, beschouwende bijdragen
en cartoons.
Die interessante samenstelling maakt het
dé krant voor fans van de kleine lettertjes.

Dit zijn de voordelen van een
persoonlijke login:
• Je werkt waar en wanneer je wilt;
• Je houdt al je notities en markeringen bij;
• Je bewaart je favorieten en de historiek
van je opzoekwerk;
• Je bent op de hoogte van belangrijke
wijzigingen en toevoegingen via het
Jura Campus e-zine.
Met Jura Campus heb je sowieso toegang
tot alle wetteksten en de arresten van
de hoogste rechtscolleges. Je krijgt ook
de referenties en samenvattingen van
gepubliceerde rechtspraak en rechtsleer.

DE

HELE SET
VOOR MAAR

€ 99

Je toegang loopt van 1 september 2020 t.e.m.
31 augustus 2021.
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