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Voorwoord

Dit handboek is in hoofdzaak bedoeld ter ondersteuning van het door de auteur gedo-
ceerde opleidingsonderdeel ‘Beginselen van het Privaatrecht’ aan de Vrije Universiteit 
Brussel. Dit opleidingsonderdeel is aan de Vrije Universiteit Brussel geconcipieerd als 
een eerste kennismaking met het privaatrecht ter voorbereiding van in het bijzonder de 
opleidingsonderdelen ‘Verbintenissen uit overeenkomst en uit eenzijdige wilsuiting’ 
en ‘Verbintenissen uit wet en uit rechtsregel’ van het modeltraject 2e Bachelor aan de 
VUB. Vandaar dat in dit boek voornamelijk wordt ingegaan op het ‘vermogensrechte-
lijk’ privaatrecht. 

Het boek is er in hoofdzaak op gericht de studenten vertrouwd te maken met de basis-
begrippen en -beginselen van het privaatrecht en inzicht te geven in het opzet en de 
werking van deze basisbeginselen. Het is zodoende niet de betrachting van dit boek om 
het privaatrecht op exhaustieve wijze te behandelen, maar eerder om de grote lijnen 
ervan te schetsen. Het werk is verder ook grotendeels beschrijvend. 

Er is getracht om het belang van de bestudeerde materie zoveel mogelijk te duiden met 
praktische voorbeelden. Dit in de hoop de materie levendiger te maken voor de studen-
ten en hen alvast nieuwsgierig te maken naar de verdiepende studie van de aangehaalde 
onderwerpen in de latere academiejaren.

Dat dit boek voornamelijk is geschreven voor studenten 1e Bachelor VUB neemt niet 
weg dat het ook een nuttig instrument is voor zij die voor het eerst of opnieuw willen 
kennismaken met de basisbeginselen van het privaatrecht.

De materie werd bijgewerkt tot eind 2017. Opmerkingen of suggesties ter verbetering 
zijn welkom.

De auteur dankt al degenen die, weze het rechtstreeks of onrechtstreeks, hebben bij-
gedragen tot de totstandkoming van dit boek en in het bijzonder de studenten die over 
de jaren heen, dankzij hun vragen en opmerkingen tijdens de hoorcolleges of in de 
studentenevaluaties, hebben bijgedragen tot de rijping van de tekst en de verschillende 
medewerkers die hebben bijgedragen met hun inzichten, opmerkingen en het nalezen 
van de tekst. 

Bijzondere dank gaat uit naar Mr. gerrIt hendrIkx, wetenschappelijk medewerker van 
de Vakgroep PREC VuB en advocaat te Brussel (MODO Advocaten/Avocats), voor zijn 
bijdrage bij het nalezen van deze derde herziene uitgave.

Prof. Dr. r. Feltkamp
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