PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum en locatie

Prijs

Donderdag 23 januari 2020 | 12u00-17u30

140 euro met boek
90 euro zonder boek

KU Leuven | Law Faculty | Aula Zeger van Hee
Tiensestraat 41, 3000 Leuven

* Vrij van BTW volgens art. 44, § 2, 4° WBTW

Meer informatie

Erkenningen in aanvraag

Dienst Congresservice
E-mail: law.congresservice@kuleuven.be

IBJ
IGO
OVB

Inschrijven
Inschrijven gebeurt bij voorkeur online op www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/nl/portaal/index/view_activiteit/5005 of door de bijgevoegde strook uiterlijk 18 januari 2020 te
e-mailen: law.congresservice@kuleuven.be

Nieuw recht inzake koop
& digitale inhoud en diensten

U betaalt na ontvangst van de factuur. Na ontvangst van uw inschrijving is uw inschrijving definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Restitutie van het inschrijvingsgeld is niet mogelijk. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger
sturen, mocht u verhinderd zijn.

Inschrijvingskaart
Dhr./Mevr.:

Functie:

Kantoor/Instelling/Rechtsmacht:
Straat + nr.:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:
E-mailadres:

KU Leuven | Law Faculty | Zeger van Hee

Btw-nr.:
schrijft zich in voor de studienamiddag Nieuw recht inzake koop & digitale inhoud en diensten op
donderdag 23 januari 2020:
en wil een tussenkomst door het IGO voor magistraten.
en betaalt via een aanvraag bij de kmo-portefeuille (DV.O109252).
en bestelt de volgende uitgave aan 30% korting:
I. Claeys en E. Terryn (eds.), Digital Content & Distance Sales
2017 | ISBN 978-1-78068-415-4 | gebonden | xiv + 362 blz. | € 59,50 i.p.v. € 85
Handtekening:

Donderdag 23 januari 2020

Datum:

TOELICHTING

PROGRAMMA

Op 20 mei 2019 werden twee richtlijnen goedgekeurd die een grote impact zullen
hebben op het Belgische contractenrecht. Richtlijn 2019/771 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen hervormt het
(consumenten)kooprecht. Richtlijn 2019/770 betreffende bepaalde aspecten van
overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten creëert
een nieuw regime van verplichtingen en remedies voor een ruime waaier van overeenkomsten met betrekking tot digitale inhoud en diensten. Beide richtlijnen gaan
uit van een maximale harmonisatie, met slechts een beperkt aantal uitzonderingen.

12u00 Onthaal met broodjeslunch

Op deze studiedag gaan experten uit het vakgebied in op de nieuwe regels die
deze richtlijnen creëren en op de implicaties voor het Belgische recht. Deze richtlijnen vragen een grondige wijziging van zowel het Belgische kooprecht als de beperkte Belgische regeling van dienstencontracten.

VOORZITTER: IGNACE CLAEYS
12u45

Inleiding en achtergrond van nieuwe richtlijnen
Evelyne TERRYN

13u00

Consumentenkoop en digitale inhoud: toepassingsgebied en afbakening
Reinhard STEENNOT en Simon GEIREGAT

13u20

Conformiteit in de nieuwe Richtlijn consumentenkoop
Bernard TILLEMAN

13u40

Conformiteit in de nieuwe Richtlijn digitale inhoud en diensten
Ignace CLAEYS en Nathalie DE WEERDT

14u00 Remedies bij consumentenkoop
Sophie STIJNS en Sanne JANSEN

VOORZITTERS

14u30

Remedies bij digitale inhoud en diensten
Matthias STORME

Prof. dr. Evelyne TERRYN (KU Leuven)

14u50

Discussie

SPREKERS

15u30

Koffiepauze

Bernard TILLEMAN (KU Leuven)
Reinhard STEENNOT (UGent)
Nathalie DE WEERDT (Eubelius)
Simon GEIREGAT (UGent)
Sophie STIJNS (KU Leuven)
Sanne JANSEN (KU Leuven)
Matthias STORME (KU Leuven)
Gert STRAETMANS (UAntwerpen)
Beatrix VANLERBERGHE (UAntwerpen)
Elias VAN GOOL (KU Leuven)
Bert KEIRSBILCK (KU Leuven)

VOORZITTER: EVELYNE TERRYN

Prof. dr. Ignace CLAEYS (UGent)

16u00 Bewijslast en bewijsproblemen
Gert STRAETMANS en Beatrix VANLERBERGHE
16u20 De nieuwe richtlijnen en duurzame consumptie
Elias VAN GOOL
16u40

Verhaalsrechten
Bert KEIRSBILCK

17u00

Discussie

