Uitnodiging van de Vereniging JOJ voor het seminar
“Actualiteiten VvE-recht”

Datum:

Donderdag 16 mei 2019

Tijd:

13:00 – 16.30 uur (voorafgaande ALV, inloop
met lunch)

Locatie:

Loetje aan ’t IJ, Amsterdam

Sprekers:

Mr. D.N. Reijnders
Mr. R.P.M. de Laat

Opleidingspunten:

2 NOvA en KNB

Inleiding
Maatschappelijke ontwikkelingen zijn ook van invloed op Verenigingen van Eigenaars. Verschillende
vragen komen daarbij op. Wanneer is short stay en Airbnb toegestaan? Wat is er voor nodig om
energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen en oplaadpunten te realiseren? Mag een VvE
daarvoor geld lenen?
Tijdens het seminar ‘Actualiteiten VvE-recht' op 16 mei 2019 zal nader worden ingegaan op de
belangrijkste actualiteiten op het vlak van VvE-recht. Daarbij kun je denken aan
verduurzamingsmaatregelen bij VvE's (laadpunten, zonnepanelen, warmtepompen) en de financiering
van VvE's. Ook wordt stilgestaan bij andere actualiteiten, zoals Airbnb/shortstay problematiek.
Sprekers
Dennis Reijnders is partner en advocaat bij De Advocaten van Van Riet. Hij adviseert, procedeert en
doceert in het bijzonder over civielrechtelijke aspecten van onroerend goed. Gespecialiseerd in
appartementsrecht, huurrecht bedrijfsruimte en zorgvastgoed. Dennis rondde in 2015 de Grotius
specialisatieopleiding ‘onroerend goed’ met succes af.

Richard de Laat is partner bij De Advocaten van Van Riet. Hij verzorgt de volledige juridische begeleiding
van projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Daarnaast heeft hij binnen de vastgoedpraktijk een
sterke focus op gemeenschappelijke eigendomsvormen – waaronder VvE recht – en zorgvastgoed.

Richard heeft de Grotius opleiding ‘onroerend goed’ met succes doorlopen. Hij publiceert veel en is
regelmatig spreker tijdens seminars en congressen. Tevens is hij hoofdredacteur van VvERecht.nl
Programma
13:15 uur inloop en lunch
14:00 uur welkomstwoord van de voorzitter JOJ
14:05 uur Deel I van het seminar
15:00 uur Pauze
15:30 uur Deel II van het seminar
16:25 uur Sluiting
16.30 uur Borrel

Locatie
Loetje aan 't IJ,
Werfkade 14,
1033 RA Amsterdam

Routebeschrijving per auto
De exacte route is te plannen via de routeplanner.

Parkeren
Er is in de omgeving van Loetje voldoende (betaalde) parkeergelegenheid.

Routebeschrijving met openbaar vervoer
Loetje aan ’t IJ is makkelijk te bereiken met de pond vanaf Amsterdam Centraal naar NDSM-werf, waarna
je maar een paar minuten hoeft te lopen.

Opleidingspunten
Deelname aan het seminar levert twee opleidingspunten op in het kader van de permanente opleiding
voor de advocatuur (NOvA) en de notariële beroepsopleiding (KNB).

Lidmaatschap
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 symposia en de seminars.

Aanmelding

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. Voor
vragen, neem vooral contact op via info@vjoj.nl.

