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Contracten maken

Het belang van het opstellen van een solide contract kan
moeilijk worden onderschat. De activiteit van “het maken van
een contract” wint de laatste jaren aandacht. In deze praktijkhandleiding “Contracten maken” is een aantal praktische
aspecten voor het opstellen en beoordelen van contracten
opgenomen. Deze publicatie is de voortzetting van het boek
met de titel “Praktijkhandleiding algemene voorwaarden”, dat
in 2002 haar vierde druk beleefde. De oorspronkelijke invalshoek
is geweest het gegeven dat de invoering van de Boeken 3, 5, 6
en 7 BW in 1992 voor de juridische adviespraktijk tal van
vernieuwingen bracht, waarop de rechtspraktijk zich
voorbereidde. In die tijd was het thema algemene voorwaarden
het belangrijkste en voor de praktijk ook meest bewerkelijke
onderwerp. De noodzaak om nieuwe drukken van het boek te
realiseren hebben de oorspronkelijke auteurs altijd opgevat als
een bevestiging van geluiden die zij uit de praktijk bij cursussen, PAO’s e.d. hadden vernomen: het was een praktisch boek,
dat zowel systematisch als praktijkgericht is, een boek waarmee
het vernieuwde contractenrecht kon worden toegepast bij het
beoordelen en opstellen van contracten en algemene voorwaarden. Ook deze keer is dit de insteek.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: concrete
uitgangspunten bij het opstellen en beoordelen van contracten
en algemene voorwaarden, prestatieafspraken, garantiebewijzen,
het gebruik van algemene voorwaarden in een elektronische
omgeving, contractuele rechtszekerheid, valkuilen bij een
internationale overeenkomst van koop en verkoop, rechtskeuzeen forumclausules en clausules inzake vergoeding van (buiten-)
gerechtelijke kosten.
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