TID OG STED
Den 29. august 2016 på Scandic Sydhavnen, København, eller
Den 31. august 2016 på Hotel Opus, Horsens

KURSUS

Begge dage kl. 9.30 - 16.30
Der er nem og gratis parkering ved begge hoteller.
TILMELDING
Tilmeld dig inden den 29. juli 2016 via www.advokatupdate.nu eller kontakt os på telefon
66 15 90 43.
PRISER OG RABATMULIGHEDER
Pris pr. deltager kr. 3.582,- for kunder på vores nyhedsmailliste for advokater og 3.980,- for
andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms.
Hvis din arbejdsplads har deltaget flere gange før inden for de seneste 12 måneder, opnår
I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.
Rabatten er tilknyttet jeres CVR-nummer (for arbejdspladser uden CVR-nummer: EAN-nummer). Gå ind på www.advokatupdate.nu under loyalitetsrabat, og se hvor stor rabat I kan opnå.
DELTAGERBEVIS
Der udstedes deltagerbevis på dagen, der opfylder reglerne for dokumentation for løbende
obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Kurset opfylder kravene for advokaternes obligatoriske efteruddannelse og tæller
7 lektioner.
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YDERLIGERE OPLYSNINGER
Eventuelle yderligere oplysninger kan indhentes via advokatupdate@seminarer.dk eller på telefon 66 15 90 43. Besøg også www.advokatupdate.nu, hvor du kan læse gældende betalings- og
afbestillingsregler.
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BOLIGLEJERET 2016
- med fokus på lejeloven i praksis
Advokatupdate.nu er en del af virksomheden Seminarer.dk, der siden1998 har leveret højaktuelle seminarer, kurser, konferencer og uddannelser. Alle vore arrangementer forestås af anerkendte specialister, der med stor faglig ekspertise leverer et indhold, der styrker den professionelle hverdag.

Advokatupdate.nu

Havnegade 90 · 5000 Odense C · Tlf 66 15 90 43 · advokatupdate@seminarer.dk · advokatupdate.nu
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Boliglejeret 2016
- med fokus på lejeloven i praksis
Den seneste nye lejelov blev vedtaget den 24. marts
2015 og trådte i kraft 1. juli 2015. Loven har således
været i funktion i 10 måneder, hvor nye lejekontrakter på den nye typeformular A9 har været omfattet.
En af hensigterne med den nye lov var at give flere
rettigheder til lejerne og skabe administrative lettelser til udlejerne - ændringer, der markant har
påvirket vores rådgivning og praksis ved administration af lejeboliger.
Kurset giver en ajourføring af de vigtigste og
mest centrale ændringer pr. 1. juli 2015. Vi diskuterer, i hvilken grad intentionerne bag den nye
lov er opfyldt og udveksler erfaringer fra praksis.
Samtidig benytter vi lejligheden til et generelt
brush-up på udvalgte boliglejeretlige regler,
der ofte giver anledning til tvist. Så er du sikker
på at være opdateret.

UDBYTTE
Overblik over de væsentligste bestemmelser
i den nye lov • Detaljeret gennemgang af udvalgte centrale elementer • Diskussion af lovændringernes praktiske betydning • Generel
udvalgt opdatering med eksempler på retspraksis

Dagen vil blive krydret med masser
af konkrete eksempler, inddragelse
af deltagerne og gennemgang af
nyeste retspraksis.

UNDERVISER
Søren Vasegaard Andreasen, advokat,
er ekspert i lejeret og har bl.a. i 2013 skrevet bogen ”Lejeret” som er udgivet i Djøf
forlags serie Ret & Rimeligt.
Søren Vasegaard Andreasen underviser
jævnligt i lejeret,
ligesom han de
seneste år
har undervist i retssociologi
på Aarhus
Universitet.

HEADLINES, som giver dig et hurtigt overblik over dagens delemner:
• En kort generel introduktion til lejelovgivningen
• En oversigt over ændringerne pr. 1. juli 2015
• Problemstillinger i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler
• Gennemgang af den nye typeformular A9
• Mangler ved det lejede
• Vedligeholdelse
• Brugsrettens overgang ved bytte, fremleje
og samlivsophør
• Opsigelse og ophævelse
• Lejers fraflytning og istandsættelse
• Huslejenævn og boligret

MÅLGRUPPE

• Tilbudspligt

Kurset henvender sig til advokater, fuldmægtige og administrative medarbejdere, som i
praksis beskæftiger sig med lejeadministration.

Dagen vil blive krydret med masser af konkrete
eksempler, inddragelse af deltagerne og
gennemgang af nyeste retspraksis.

