Uitnodiging van de Vereniging JOJ voor het seminar
“Procederen in het huurrecht” + Nieuwjaarsborrel
Datum:

Donderdag 26 januari 2017

Tijd:

14:30 – 19.30 uur

Locatie:

Wilhelminatoren Rotterdam
Wilhelminaplein 1–40, W208
e

(2 verdieping, kamer 08)
3072 DE Rotterdam
Sprekers:

mr. L.J. van Die
kantonrechter bij de Rechtbank Rotterdam

mr. J. van Lochem
advocate bij BOEKEL
Opleidingspunten:

2 NOvA en KNB

Inleiding
Op donderdag 26 januari 2017 zal de traditionele nieuwjaarsborrel van de Vereniging JOJ plaatsvinden, waar we
zullen proosten op een mooi verenigingsjaar!

Voorafgaand aan de borrel zal het seminar “Procederen in het huurrecht” worden gegeven door mr. L.J. van Die,
kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam en mr. J. van Lochem, advocate bij BOEKEL.

Tijdens dit seminar wordt stilgestaan bij de verschillende aspecten van het procederen in het huurrecht, zowel
vanuit het perspectief van een kantonrechter, mr. Van Die, als vanuit het perspectief van een advocate, mr. Van
Lochem. Daarbij zal ook ruimte zijn voor interactie met de aanwezigen en kunnen ervaringen worden gedeeld.
Sprekers
** Mr. L. J. van Die is sinds 2004 kantonrechter bij de Rechtbank Rotterdam. Daarvoor was hij advocaat en hield hij
zich grotendeels bezig met huurzaken. Mr. Van Die is voorts lid van de redactie van WR, tijdschrift voor huurrecht
en docent bij onder meer de Vereniging Huurrecht Advocaten en de SSR.

** Mr. J. van Lochem is vanaf 2006 werkzaam als advocate. In 2009 is zij in dienst getreden bij BOEKEL en daar
werkzaam binnen de praktijkgroep Vastgoed, met de focus op huurrecht. Mr. Van Lochem heeft diverse publicaties
op haar naam staan, doceert met enige regelmaat en werkt aan een proefschrift op het gebied van het huurrecht.
Programma
14:30 uur - ontvangst met koffie en thee
14:55 uur - welkomstwoord door de voorzitter van de Vereniging JOJ
15.00 uur - deel 1
16:15 uur - pauze
16:30 uur - deel 2
17:30 uur - aanvang Nieuwjaarsborrel
19:30 uur - einde Nieuwjaarsborrel
Locatie
De Wilhelminatoren is gelegen op de Kop van Zuid aan de voet van de Erasmusbrug, naast de Rechtbank
Rotterdam, aan het Wilhelminaplein 1 – 40. Het is een hoogwaardig kantoorgebouw ontworpen door architect Cees
van Dam en een van de eyecatchers van de skyline van Rotterdam.
Gelet op de ligging van de Wilhelminatoren en de beperkte parkeergelegenheid in de directe omgeving willen wij u
het gebruik van openbaar vervoer van harte aanbevelen. Mocht u toch met de auto komen, dan treft u hieronder
parkeergarages in de omgeving aan.
Parkeren:
Q-Park (de Rotterdam)
Wilhelminakade 693
358 parkeerplaatsen

Q-Park Maastoren
Wilhelminakade 101
446 parkeerplaatsen

P1 Parking World Port Center
Wilhelminakade 981
505 parkeerplaatsen

Routebeschrijving Openbaar Vervoer
Het metrostation Wilhelminaplein is gelegen onder de Wilhelminatoren. Neem vanaf Rotterdam Centraal of
metrostation Beurs/Churchillplein de metro richting Slinge of Spijkenisse en stap uit bij station Wilhelminaplein. Of
neem vanaf Rotterdam Centraal tram 20 richting station Lombardijen en stap uit bij de halte Wilhelminaplein.
Opleidingspunten
Deelname aan het seminar levert twee (2) opleidingspunten op in het kader van de permanente opleiding voor de
advocatuur (NOvA) en de notariële beroepsopleiding (KNB).
Lidmaatschap Vereniging JOJ
Lid worden van de Vereniging JOJ is mogelijk voor EUR 75,00 per jaar. Studenten betalen EUR 25,00 per jaar. Het
lidmaatschap geeft na betaling recht op gratis bezoek aan de workshops en seminars.
Aanmelding Vereniging JOJ
Leden en andere geïnteresseerden in het seminar kunnen zich aanmelden via de website van de Vereniging JOJ,
www.vjoj.nl. Tevens kunt u zich via de website aanmelden voor het lidmaatschap. Indien u nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen via info@vjoj.nl.

