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HJÆLP TIL BOLIGSÆLGERE
- EN OPLAGT OPGAVE FOR ADVOKATER
Lov om formidling af fast ejendom (Ejendomsmæglerloven) trådte i kraft ved årsskiftet, hvilket har været startskuddet til ændringer
i konkurrencesituationen på boligmarkedet. Ændringer, som betyder, at ejendomsmæglerne i stigende grad fokuserer på at tilbyde
køberrådgivning, mens bistand til sælgerne – ikke mindst i forbindelse med selvsalg – synes at blive en stadig mere oplagt
advokatopgave.
De private boligsælgere har et stort behov for at få sikkerhed for, at de juridiske formaliteter og dokumenter er i orden, og her ligger
der derfor en oplagt opgave for advokater. På vores nye kursus vil de væsentligste regler på området blive gennemgået, og der vil
blive givet en række praktiske tips til, hvordan man som advokat kommer godt i gang som ejendomsformidler.
v/ advokat Jan Schøtt-Petersen og CEO, MDE Christian van der Star Byskov
Afholdes onsdag den 28. oktober 2015, kl. 10:00 - 17:00, i København.
Læs mere og tilmeld dig her
Tilmeld dig på mail

Klik på emnet for at åbne den fulde beskrivelse og/eller bestille online

Emner

Tid og sted

Tvangsauktioner A-Z

Tirsdag den 22. september
2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Vi giver dig en grundlæggende og praktisk indføring i forberedelsen og gennemførelsen af
en tvangsauktion.
Advokat Jakob Stilling
Tilmeld dig på mail

International erhvervsret – Kolding
Der fokuseres på reglerne om domstolenes internationale kompetence i civile sager,
lovvalget for kontrakter samt anerkendelse og fuldbyrdelse af domme.

Onsdag den 23. september
2015
Kl. 09:00 - 15:00
Scandic Kolding

Professor Peter Arnt Nielsen
Tilmeld dig på mail

Kontrakter - og kort nyt om insolvens – Odense
Udover en generel opdatering sætter vi fokus på konfliktløsning – domstol, voldgift eller
mediation, særligt set i lyset af de seneste ændringer i retsplejeloven (mulighed for
dørlukning mv.).

Onsdag den 23. september
2015
Kl. 09:00 - 15:50
Radisson BLU H.C. Andersens
Hotel, Odense

Videnpartner Lars Lindencrone Petersen
Tilmeld dig på mail

Personskadeerstatning - Brush up
Et aktualitetskursus for dem, der beskæftiger sig med sager om arbejdsskade og
erstatning for personskade, og som har et særligt behov for opdatering inden for dette
område.
Advokat Christina Neugebauer

Torsdag den 24. september
2015
Kl. 09:00 - 16:30
Radisson Blu Scandinavia,
KBH

Advokat Karsten Høj
Tilmeld dig på mail

International arv og bobehandling
Fokus på mulighederne for at tilrettelægge et dødsboskifte med internationale aspekter
bedst muligt. Kurset er særligt centreret omkring arveretsforordningen (650/2012) og
dens anvendelsesmuligheder.
Advokat Maryla Rytter Wroblewski
Advokat Johan Hartmann Stæger
Tilmeld dig på mail

Skat – Bevisspørgsmål og (sælger) finansiering
Få overblik over muligheder og faldgruber ved forskellige investeringsformer.
Advokat Torben Bagge
Advokat Bent Ramskov Laursen
Tilmeld dig på mail

Faldgruber i huseftersynsordningen
Hør om erfaringerne fra de første år og hvilke nye problemstillinger og faldgruber det har
medført.
Arkitekt Gert Munk-Petersen
Direktør, ekstern lektor Henning Jønsson

Onsdag den 23. september
2015
Kl. 9:30-16:30
Danske Advokater, Valencia,
Kbh
Torsdag den 5. november
2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Torsdag den 24. september
2015
Kl. 09:30 - 16:15
Plesner, København
Fredag den 25. september
2015
Kl. 09:30 - 16:15
DELACOUR Aarhus HBI

Tirsdag den 29. september
2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Tilmeld dig på mail

Advokat som "betroede rådgiver"
Få større succes med at skabe kunderelationer, optimere ressourceudnyttelsen, skærpe
kulturen og i sidste ende øge salget.
Partner Martin C. Hansen

Mandag den 26. oktober
2015
Kl. 09:30 - 15:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Tilmeld dig på mail

Kom og vær med på en af branchens mest populære uddannelsestilbud
– Fagdagene 2015
På Fagdagene har vi samlet en buket af de bedst bedømte, mest populære og aktuelle
nye kurser på to tætpakkede dage. Det giver dig en unik mulighed for, at plukke og
sammensætte dit helt eget favoritprogram til optjening af 18 kursuslektioner. Du sparer
tid og penge ved at benytte dig af Fagdagenes tilbud – og får i tilgift en mulighed for at
mødes og netværke med mange af dine kolleger i branchen.

Bestyrelsesuddannelsen – skal du med?
Vi giver dig konkrete færdigheder og værktøjer til stor gavn i din bestyrelseskarriere.
Tilmeld dig på mail

Onsdag d. 30. september
2015
til torsdag d. 1. oktober 2015
Scandic Copenhagen, KBH

Start mandag d. 28.
september 2015
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Få mere kursus for pengene
KursusBonus er skabt for at give dig mere efteruddannelse for færre penge. Når du køber bonusgivende kurser eller
uddannelser hos os, får du bonuspoint, der kan anvendes til gratis deltagelse på halv- eller heldagskurser. KursusBonus er
gældende, uanset om du er medlem af Danske Advokater eller ej.
Det er helt enkelt – se her hvordan

Se alle kurser

Skulle du mod forventning ikke ønske at modtage vore kursustilbud, kan du afmelde denne service her.

