Juridisch | Sdu Letselschade
Elke letselschadespecialist gebruikt veel verschillende bronnen in zijn of
haar dagelijkse praktijk. Sdu Letselschade biedt:
•
•
•
•

Wie gebruiken Letselschade?

> Letselschadeadvocaten
> Letselschadebureaus
> Rechtsbijstandsjuristen

alle benodigde vakkennis in één product verzameld
handvatten voor vraagstukken uit de dagelijkse praktijk
digitale & papieren oplossingen of een combinatie hiervan
aantrekkelijk geprijsd

Waarom kiezen professionals voor Sdu Letselschade?
Met Sdu Letselschade kiest u voor een totaal pakket aan vakinformatie. We
behandelen onderwerpen uit de dagelijkse praktijk in het Tijdschrift letselschade in de praktijk en we bieden deskundig commentaar op o.a. boek 3,
6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek. We selecteren de relevante en onmisbare
geannoteerde jurisprudentie uit onze succestitels Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) en Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) en verzamelen het laatste
nieuws voor u.

Productinformatie
TI JDSC HRIF T LE T SEL SC HADE IN DE REC HT SPR AK TI JK (TLP):

Uw voordeel: •
		
		
		
•
		
•
		
		
		
•
		
•
•
•
•

De multidisciplinaire redactie van TLP overziet voor u het
hele rechtsgebied, volgt wetgeving, jurisprudentie en
literatuur op de voet en vertaalt de ontwikkelingen naar
leesbare, verdiepende en concrete artikelen.
Houdt u op de hoogte van aankomende wetgeving in
een helder wetgevingsoverzicht.
Is multidisciplinair. Behandelt onderwerpen vanuit
verschillende perspectieven die relevant zijn in de praktijk:
juridisch, medische invalshoek en verzekeringsrecht en
rekenkundige aspecten.
Is zeer praktisch: casusgericht, leesbaar en direct
toepasbaar in de praktijk.
Verzorgt wekelijks het nieuws in uw inbox.
Verschijnt 6x per jaar.
Heeft een complete website met een nieuws-archief.
Is ook via een app te raadplegen.

Redactie:
Mr. N.C. Haase, Mr. B. de Hek, Mr. drs. E.C. Huijsmans, Mr. A. van Reenen- ten Kate,
Re Mr. A. Wilken en Mr. M. Zwagerman

Wilt u meer informatie over Letselschade of een
proefabonnement op Tijdschrift letselschade in de
rechtspraktijk of OpMaat Letselschade 1 maand
gratis uitproberen?
Ga dan naar: www.sdu.nl/letselschade

OPMA AT LE T SEL SC HADE

Bevat wet- en regelgeving, officiële publicaties, een selectie uit de gerenommeerde titels JA (Jurisprudentie Aansprakelijkheid) en JAR (Jurisprudentie
Arbeidsrecht), een selectie uit Sdu Commentaar Vermogensrecht, TLP, en elke
dag minimaal 1 nieuwsbericht.
Uw voordeel: •
		
•
•
•
•
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		

Selectie van geannoteerde jurisprudentie uit de JA en
de JAR.
Selectie uit het Sdu Commentaar Vermogensrecht.
Dagelijkse attenderingen in uw e-mail.
Totaalpakket vakinformatie, ook TLP.
Alle vakinformatie bij elkaar.
OpMaat Letselschade is een totaalpakket in tegenstelling
tot wat de concurrentie biedt.
Scherp geprijsd: OpMaat is als totaalpakket goedkoper dan
dat u gewend bent.
Alle informatie staat in een database met slimme en over
zichtelijke koppelingen.
De database wordt elke dag geactualiseeerd, dus u bent
altijd up-to-date.
De alertservice brengt u snel en automatisch op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen.

SDU LE T SEL SC HADE IN REC HT SORDE

Het is ook mogelijk de volgende content te ontsluiten in Rechtsorde:
Sdu Jurisprudentie Letselschade (selectie JA en JAR)
Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk
Sdu Nieuws Letselschade
Sdu Commentaar Vermogensrecht
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