HAAGR E CHT
ADVOCA T E N

CURSUS CASSATIETECHNIEK 2021
Verdiepingscursus straf(proces)recht
Woensdag 9 juni 2021 van 14.00 tot 18.15 uur
Vrijdag 11 juni 2021 van 14.00 tot 18.15 uur (herhaling)
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Onderwerp, docent en literatuur
Cursus waarbij centraal staat de aan een
cassatiemiddel te stellen eisen. Er wordt een
vergelijking gemaakt tussen cassaties in civiele
zaken en strafzaken. De aandacht gaat daarbij
uit naar de overeenkomsten tussen die twee.
Dit aan de hand van de wet en met name
voorbeelden uit de rechtspraak. Aan de orde
komt ook: verloop procedure, voorbereiding bij
feitenrechter en begrip belang.

Kosten, aanmelding en annulering
Deelname aan deze cursus is kosteloos. Je krijgt
dus geen factuur, maar wel een certificaat.

Docent: Mr W. Römelingh.
Het is niet noodzakelijk om voorafgaand aan de
cursus literatuur te bestuderen. Het gebruikte
cursusmateriaal wordt na afloop van de cursus
gepubliceerd op www.romelingh.com

Walter Römelingh van Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
Mail romelingh@romelingh.com

Programma

Uren/Punten

14.30 Koffie, thee en fris staan klaar
15.00 Hoorcollege Deel 1
16.30 Pauze
16.45 Hoorcollege Deel 2
18.15 Borrel
Er is Georgische wijn (wit, oranje en rood), Duits
bier alsmede Franse broodcroutons met blokjes
kaas, plakjes worst en stengels rauwkost.

De reden is dat deze cursus bestemd is voor
liefhebbers en... ik 25½ jaar geleden werd beedigd tot advocaat.
Het aantal cursisten is beperkt tot tien. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding.

De cursus omvat vier lesuren onderwijs, wat
staat voor vier opleidingspunten. Vanaf 13.30
uur kunnen we je onthalen met koffie, thee en
fris. Om 14.00 uur begint de cursus. Kom dus
niet later dan 14.00 uur.

Mocht je een kantoor- of baliegenoot weten die ook belangstelling heeft? Geef dan zijn of haar naam
door! Bij voorkeur per internet/mail. De planning van komende cursussen is te vinden op het internet
onder www.romelingh.com.
--- Cursusnummer 0260 ---

