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Amsterdam, 13 oktober 2014 
 
Zeer geachte dames en heren, 
 
Het bestuur van de Vereeniging Handelsrecht nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene 
vergadering van leden van de Vereeniging Handelsrecht die plaats zal vinden op vrijdag 31 
oktober 2014 vanaf 15.00 uur (ontvangst om 14:30) bij Loyens & Loeff aan de Fred. 
Roeskestraat 100 te Amsterdam.  
 
De inleiding op de preadviezen 2014 onder de titel 'Wet continuïteit ondernemingen (delen I 
en II) en het bestuursverbod' wordt gegeven door de preadviseurs prof. mr. F.M.J. Verstijlen, 
prof. mr. R.D. Vriesendorp, prof. mr. M.L. Lennarts, mr. F.E. Keijzer, prof. mr. D. Busch en mr. 
A.J.A.D. van den Hurk. Daarna zal er ruime gelegenheid zijn tot discussie. Vanaf ongeveer 
17:30 vangt de borrel aan.  
 
Indien u de vergadering wenst bij te wonen, en u zich nog niet heeft aangemeld, verzoeken wij u 
vriendelijk om dat te doen via www.vereeniginghandelsrecht.nl/agenda of per e-mail 
(info@uitgeverijparis.nl).  
 
Voorafgaande aan de behandeling van de preadviezen zal een korte ledenvergadering worden 
gehouden waarvan de agenda op de achterzijde van deze brief is opgenomen. De 
vergaderstukken zijn deels als bijlage bij deze uitnodiging gevoegd en zijn tevens te raadplegen 
via de website van de Vereeniging Handelsrecht.  
 
Wij zien er naar uit u op 31 oktober a.s. te mogen verwelkomen! 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Harm-Jan de Kluiver       Ulrike Verboom 
Voorzitter       Secretaris-penningmeester  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Verzoek doorgeven e-mailadres 
 
De Vereeniging Handelsrecht  wil in de toekomst de correspondentie zoveel mogelijk via e-mail 
voeren, maar beschikt nog niet over de e-mailadressen van alle leden. Wij zouden het zeer op 
prijs stellen indien u ons uw e-mailadres wilt doorgeven. Dat kan door een mail te sturen aan 
info@uitgeverijparis.nl, of door dit antwoordstrookje in te vullen en te sturen naar:  
Uitgeverij Paris, antwoordnummer 292, 7200 VB Zutphen. 
 
Naam:  ……………………………………………… 
E-mailadres: ………………………………………... 
 
 
 
 BANK: ABN-AMRO ROTTERDAM REK.NR. 54.36.49.091 
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