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Abonnee worden en toegang krijgen tot al onze uitleg van de stof, 

arrestanalyses, artikelsamenvattingen en nagekeken werkgroep-

antwoorden kan hier: 

https://boeq.net/products/studiehulp-abonnement-jaar-1-periode-2-

2020-2021 
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Lieve BOEQ abonnee, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om 

gebruik te maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd 

honderd procent ons best zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze 

studiehulp is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het 

halen van het vak is het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de 

werkgroepen te volgen en de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts 

bedoeld om moeilijke onderwerpen toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te 

begrijpen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om 

contact met ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt 

ons bereiken via Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op 

boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven van updates en om vragen 

te stellen aan ons of medestudenten.  

      JAAR 1: https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX 

      JAAR 2: https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
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Kan je nu met Corona beroep doen op onvoorziene omstandigheden of overmacht?! 

Hi, het is wel echt een 'rechtenstudent' antwoord, maar het ligt aan de omstandigheden van het 

geval.  

 

Art. 6:258 BW ziet op een mogelijkheid om een rechter te vragen om een overeenkomst te 

wijzigen of om een overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Dit kan op grond van de 

onvoorziene omstandigheden.  

 

Stel dat er een horecabedrijf net voor het sluiten van de horeca op 1 februari een bestelling heeft 

gedaan voor €10.000 aan eten en voedsel omdat hij verwacht dat hij veel klanten zou hebben, 

dan kan het sluiten van de horeca ivm corona, waarschijnlijk een grond zijn om de 

overeenkomst te vernietigen ex art. 6:258 BW, en is de coronacrisis aan te merken als een 

onvoorziene omstandigheid.  

 

Stel echter dat de overeenkomst is gesloten nadat iedereen bekend was met de coronacrisis en 

haar eventuele gevolgen, dan zou de overeenkomst waarschijnlijk niet vernietigd kunnen 

worden. 

 

Opmerking: er staat een kennisclip hierover op Blackboard. 

 

Wanneer is er correctie door R&B op art 3:35? (Zijn dat die 2 aanknopingspunten van 

de HR in westhoff/ springen?) 

Wanneer een beroep op art. 3:35 BW slaagt, is de rechtshandeling tussen partijen tot stand 

gekomen. Bij *uitzondering* kan echter een beroep worden gedaan op de beperkende werking 

van redelijkheid en billijkheid.  

 

Dit beroep op de R&B is slechts van toepassing als een beroep op art. 3:35 BW *naar de 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid* onaanvaardbaar is. Daarvan zal niet snel sprake 

zijn.  

 

Een beroep op de beperkende werking van de R&B kan werken in het geval dat degene die aan 

de rechtshandeling gehouden is ex art. 3:35 BW, een *ernstig nadeel lijdt en de wederpartij een 

(groot) voordeel* terwijl het nadeel of het voordeel niet gerechtvaardigd is.  

 

Een voorbeeld is inderdaad het arrest Westhoff Spronsen, waarin voorbeelden worden genoemd 

wanneer de beperkende werking van de R&B kan worden geaccepteerd (in het geval van een 

eenzijdige ontslagname). 

 

EINDE PREVIEW  
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Lieve student, 

 

Wil je nog meer oefenen met onze studie- en tentamenhulp? Voor slechts €15,- incl. korting 

krijg je toegang tot uitleg van álle stof, artikelsamenvattingen, arrestanalyses, 

werkgroepantwoorden én tentamenhulp, bestaande uit casusvragen met uitgebreide 

antwoorden. Alle eerstejaars studenten krijgen in periode twee 25% met kortingscode: 

CLASSOF2020  

 

Abonnee worden kan via deze link: https://bit.ly/362MG6Z  

 

Heel veel succes met de tentamenvoorbereidingen! 

 

Liefs, 

BOEQ 

 

 

https://bit.ly/362MG6Z

