
Vernieuwd cursusaanbod

•	bestuursrecht
•	sociaal	zekerheidsrecht
•	strafrecht
•	 jeugdstrafrecht
•	civiel	jeugdrecht

•	burgerlijk	procesrecht
•	contractenrecht
•	aansprakelijkheidsrecht
•	arbeidsrecht
•	ondernemingsrecht
•	huurrecht

Schrijf u nu in voor een van de cursussen in het vernieuwde 

cursusaanbod van Opleidingsstichting Brabantse Advocaten. 

Naast een volledig nieuw programma zijn de tarieven flink 

verlaagd! Komend jaar kunt u zich inschrijven voor actuali-

teitencursussen op de volgende rechtsgebieden:

Op	elk	van	deze	rechtsgebieden		

zal	in	het	jaar	2019	twee	maal		

per	jaar	een	cursus	worden	aan-

geboden,	éénmaal	in	de	maand	juni	

en	éénmaal	in	de	maand	december.	

De	cursussen	zullen	het	karakter	

hebben	van	een	“kroniek”	van	het	

rechtsgebied,	aldus	dat	steeds	de	

actualiteiten	van	het	laatste	halfjaar	

worden	besproken.	Elke	cursus	duurt	

vier	uur	en	levert	vier	opleidings-

punten	op.

De Opleidingsstichting Brabantse Advocaten is opgericht door de Raden van de ordes van advocaten in ’s-Hertogenbosch en Breda Middelburg.



Vanaf	2019	werkt	de	Opleidingsstichting	Brabantse	Advocaten	samen	

met	een	nieuwe	cursusaanbieder:	de	Academie	van	de	Rechtspraak.	

Het	cursusprogramma	is	daardoor	vernieuwd	en	er	is	een	aanzienlijke	

prijsverlaging	gerealiseerd.	Bij	inschrijving	uiterlijk	op	vrijdag	17	mei	

2019	en	bij	deelname	aan	cursussen	op	hetzelfde	rechtsgebied	in	zowel	

juni	en	december	bedraagt	de	prijsverlaging	ten	opzichte	van	2018	

bijna	50%!	Bij	deelname	aan	de	cursussen	die	de	Academie	voor	de	

Rechtspraktijk	via	de	Opleidingsstichting	Brabantse	Advocaten	reali-

seert,	kunt	u	rekenen	op:

•	 praktijkgerichte	cursussen	op	alle	belangrijke	rechtsgebieden

•	 cursussen	dicht	bij	huis	in	Tilburg	

•	 samen	met	collega-advocaten

•	 ervaren	docenten

•	 zeer	lage	cursusprijzen,	met	name	bij	aanmelding	uiterlijk	op	

	 vrijdag	17	mei	2019

•	 extra	korting	bij	deelname	in	zowel	juni	als	december	aan	

	 cursussen	op	hetzelfde	vakgebied

•	 minimale	tijdsbesteding	door	cursustijden	zonder	onderbreking		

	 voor	een	maaltijd:	van	13.00	tot	17.15	(soms:		van	9.00	tot	13.15)

•	 twee	cursusmomenten	per	jaar:	juni	en	december

•	 de	cursussen	gaan	door	bij	tenminste	15	deelnemers



Cursusaanbod 2019

Burgerlijk Procesrecht

Datum en tijd:	
21	juni	2019	>	13.00-17.15
6	december	2019	>	13.00-17.15
Opleidingspunten NOvA:	
4	J	(PO)
Docent:	Gert	van	Rijssen
Prof.mr.	G.	van	Rijssen	is	raadsheer	bij	het	gerechtshof	
Arnhem-Leeuwarden	en	bijzonder	hoogleraar	rechtspraak	
aan	de	Radboud	Universiteit.
Cursusinhoud:	Onderwerpen	die	in	elk	geval	aan	de	orde	
komen	zijn:	procesrechtelijk	actuele	rechtspraak	van	het	
afgelopen	jaar;	Ontwikkelingen	in	de	regelgeving.

Contractenrecht

Datum en tijd:
6	juni	2019	>	13.00-17.15
12	december	2019	>	13.00-17.15	
Opleidingspunten NOvA:	
4	J	(PO)
Docent:	Gerard	de	Vries

Mr.	G.J.P.	de	Vries	is	universitair	hoofddocent	Privaatrecht	
aan	de	Universiteit	van	Amsterdam.
Cursusinhoud:	Onderwerp	is	vooral	het	algemene	
contractenrecht.	Achtereenvolgens	worden	de	volgende	
onderwerpen	behandeld:	nietigheden	van	rechtswege	en	
vernietigingsgronden	(waaronder	wilsgebreken),	over-
schrijding	van	de	bevoegdheid	tot	vertegenwoordiging	bij	
de	totstandkoming	van	contracten,	uitleg	van	contracten,	
wanprestatie,	opzegging	versus	ontbinding	van	contracten;	
verjaring	van	rechtsvorderingen.

Aansprakelijkheidsrecht

Datum en tijd:
19	juni	2019	>	13.00-17.15
16	december	2019	>	3.00-17.15	
Opleidingspunten NOvA:	
4	J	(PO)
Docent:	Toine	de	Bie
Mr.	A.V.T.	de	Bie	is	senior	raadsheer	in	het	hof	Amsterdam	
en	parttime	docent	privaatrecht	aan	de	Universiteit	van	
Amsterdam.
Cursusinhoud:	In	de	cursus	actualiteiten	aansprakelijk-
heidsrecht	zal	aandacht	worden	besteed	aan	de	actuele	
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ontwikkelingen	op	het	gebied	van	wetgeving	en	jurisprudentie	
rond	het	aansprakelijkheidsrecht.	Naast	het	bespreken	van	
recente	jurisprudentie	van	de	Hoge	Raad	en	de	gerechtsho-
ven	zal	ook	de	verbinding	met	de	praktijk	worden	gelegd.	Na	
afloop	bent	u	weer	helemaal	up-to-date.	Onderwerpen	die	
in	elk	geval	aan	de	orde	komen	zijn:	zorgvuldigheidsnormen,	
causaal	verband,	kans	schade,	schadebegroting	en	affectie-
schade.

Arbeidsrecht

Datum en tijd:	
14	juni	2019		>	13.00-17.15	
13	december	2019	>	13.00-17.15
Opleidingspunten NOvA:	
4	J	(PO)
Docent:	Peter	Jansen
Mr.	P.J.	Jansen	is	senior	rechter	bij	de	rechtbank	Noord-
Holland.
Cursusinhoud:	Welke	valkuilen	en	risico’s	zijn	er	bijvoorbeeld	
rondom	verval-	en	verjaringstermijnen	in	het	arbeidsrecht?	
Wat	moet	u	in	een	ontslagzaak	precies	verzoeken	of	vorderen,	
en	is	het	verstandig	om	daarbij	ook	subsidiaire,	meer	subsi-
diaire	of	voorwaardelijke	verzoeken	te	doen?	En	welke	pro-
cedure	moet	u	kiezen	in	een	arbeidszaak:	de	verzoekschrift-
procedure,	de	dagvaardingsprocedure	of	een	kort	geding?	Is	
het	verstandig	om	in	een	procedure	tegenvorderingen	in	te	
dienen?	En	hoe	zit	het	met	het	bewijsrecht	in	arbeidszaken,	
wordt	dat	nu	wel	of	niet	toegepast	en	wat		betekent	dat	dan?	
Uiteraard	bespreekt	de	docent	actualiteiten	aan	de	hand	van	
recente	jurisprudentie.	Onderwerpen	die	aan	bod	komen:	ver-
val-	en	verjaringstermijnen,	procedure	en	verzoeken,	bewijs-
recht,	verzoekschriftprocedure	en	actualiteiten.

Ondernemingsrecht

Datum en tijd:	
12	juni	2019	>	13.00-17.15	
18	december	2019	>	13.00-17.15
Opleidingspunten NOvA:	
4	J	(PO)
Docent:	Kid	Schwarz
Prof.mr.	C.A.	Schwarz	is	hoogleraar	Ondernemingsrecht	aan	
de	Erasmus	School	of	Law,	hoogleraar	Ondernemingsrecht	
aan	de	Universiteit	Maastricht	en	partner	bij	Baker	Tilly	Berk,	
accountancy	en	belastingadvieskantoor.
Cursusinhoud:	Onderwerpen	die	in	elk	geval	aan	de	orde	
komen	zijn:	actuele	ontwikkelingen	op	het
terrein	van	de	personenvennootschap,	de	nieuwe	regeling	
voor	(aansprakelijkheid	bij)	vereniging	en	stichting,	actuele	
ontwikkelingen	BV-recht;	meer	helderheid	over	de	uitke-
ringstest	en	ontwikkelingen	op	het	brede	terrein	van	het	aan-
sprakelijkheidsrecht.

Huurrecht

Datum en tijd:	
26	juni	2019		>	13.00-17.15	
10	december	2019	>	13.00-17.15
Opleidingspunten NOvA:	
4	J	(PO)
Docent:	Frank	van	der	Hoek
Mr.	F.	van	der	Hoek	is	oud-advocaat,	oud-kantonrechter	en	
raadsheer-plaatsvervanger	bij	het	gerechtshof	Den	Haag.
Cursusinhoud:	Aan	de	orde	komen	actuele	ontwikkelingen	
betreffende	het	huurrecht	van	woon-	en	bedrijfsruimte.	
Aandacht	wordt	besteed	aan	voor	de	praktijk	relevante	juris-
prudentie	en	nieuwe	regelgeving.	Er	is	ruimte	voor	discussie	
en	vragen.	Onderwerpen	die	in	elk	geval	aan	de	orde	komen	
zijn:	beëindiging	van	de	huur,	huurprijzenrecht,	boetebedin-
gen	en	renovatie.
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Bestuursrecht

Datum en tijd:	
11	juni	2019		>	13.00-17.15	
3	december	2019	>	13.00-17.15
Opleidingspunten NOvA:	
4	J	(PO)
Docent:	Anita	Nijboer
Mr.	A.M.	Nijboer	is	advocaat	bij	Ekelmans	&	Meijer	Advocaten
Cursusinhoud:	Aan	de	orde	komen	actuele	ontwikkelingen	
betreffende	het	bestuursrecht.	Indien	er	onderwerpen	zijn	die	
van	belang	zijn	voor	uw	praktijk	kunt	u	deze	tijdig	voorafgaand	
aan	de	cursus	doorgeven	zodat	dit	meegenomen	kan	worden	
in	de	cursus.

Sociaal Zekerheidsrecht

Datum en tijd:	
Deze	cursus	wordt	niet	in	juni	gegeven	
10	december	2019	>	13.00-17.15
Opleidingspunten NOvA:	
4	J	(PO)
Docent:	Kerstin	Hopman
Mr.	K.U.J.	Hopman	is	advocaat	bij	Advocatenkantoor	Kerstin	
Hopman.
Cursusinhoud:	In	de	cursus	wordt	een	overzicht	gegeven	
van	de	belangrijkste	jurisprudentie	van	het	afgelopen	jaar	op	
het	gebied	van	de	Wia/Wajong/Zw/WW	en	Awb.	Verder	wordt	
stilgestaan	bij	gewijzigde/te	wijzigen	regelgeving.	Ook	zal	
duidelijk	zijn	wat	er	van	de	voorstellen	in	het	regeerakkoord	
2017	is	overgebleven.	Het	betreft	een	verdiepingscursus	voor	
de	jurist	voor	wie	het	voeren	van	een	bezwaar-/beroepszaak	
op	een	van	bovengenoemde	gebieden	tot	het	dagelijkse	werk	
behoort!

Strafrecht

Datum en tijd:	
18	juni	2019		>	13.00-17.15	
19	december	2019	>	13.00-17.15
Opleidingspunten NOvA:	
4	J	(PO)
Docent:	Gerlof	Meijer
Mr.	G.H.	Meijer	is	senior	rechter	bij	de	rechtbank	Overijssel,	
auteur,	docent	en	theatermaker.
Cursusinhoud:	Over	enkele	jaren	zal	er	een	nieuw		
wetboek	van	strafvordering	worden	ingevoerd	dat	een	forse	
wijziging	zal	brengen	in	de	wijze	waarop	wij	het	strafproces	in	
Nederland	voeren.	Er	zal	niet	meer	worden	gedagvaard,	doch	
het	proces	wordt	ingeleid	en	de	verdachte	wordt	opgeroepen.
Pro	forma	behandelingen,	louter	om	termijnen	zeker	te	stel-
len	in	zaken	van	gedetineerden,	zullen	niet	meer	op	de	open-
bare	zitting	plaatsvinden	maar	in	raadkamer,	zoals		
nu	ook	plaatsvindt	bij	de	behandeling	van	vorderingen	gevan-
genhouding.	Als	advocaat	zult	u	nu	al	moeten	anticiperen	op	
deze	rigoureuze	komende	veranderingen	in	het	strafproces.	
Komende	wetgeving	op	het	gebied	van	de	voorwaardelijke	
invrijheidstelling	en	de	meerdaadse	samenloop	komt	op	deze	
dag	ook		ruimschoots	aan	bod.	De	cursus	zal	afgesloten		
worden	met	de	behandeling	van	bewijs	in	strafzaken	en	de	
vraag	naar	het	bewijsminimum	aan	de	hand	van	de	meest	
actuele	jurisprudentie.	Een	must	voor	de	moderne	strafrecht-
advocaat	die	op	de	hoogte	wil	blijven	van	de	meest	recente	
ontwikkelingen!



Jeugdstrafrecht

Datum en tijd:	
25	juni	2019		>	14.00-18.15*	
17	december	2019	>	4.00-18.15*
*	afwijkende	tijden!
Opleidingspunten NOvA:	
4	J	(PO)
Docent:	Jetty	Gerritse
Mr.	H.A.	Gerritse	is	senior	rechter	bij	de	rechtbank	
Midden-Nederland.
Cursusinhoud:	Bij	het	onderdeel	jeugdstrafrecht	wordt	
onder	andere	gesproken	over	het	adolescentenstrafrecht,	de	
verklaring	omtrent	het	gedrag,	vormverzuim	en	jurispruden-
tie	bij	minderjarigen.

Civiel Jeugdrecht

Datum en tijd:	
25	juni	2019	>	09.00-13.15*
17	december	2019	>	09.00-13.15*
*	afwijkende	tijden!
Opleidingspunten NOvA:	
4	J	(PO)
Docent:	Ellen	van	Kalveen
Mr.	E.A.A.	van	Kalveen	is	senior	rechter	bij	de	rechtbank	
Midden-Nederland.
Cursusinhoud:	Bij	het	onderdeel	civiel	jeugdrecht	staan	
de	ontwikkelingen	in	de	gesloten	jeugdhulp,	de	opvoed-
beslissing	en	de	procespositie	van	verschillende	
belanghebbenden,	zoals	de	minderjarige,	centraal.



Algemene informatie

Profiteer van de allerlaagste prijzen door u aan te melden 
(en te betalen) uiterlijk op vrijdag 17 mei 2019!

Voorwaarden

De cursussen in deze brochure worden u aangeboden 

onder de navolgende voorwaarden:

De	prijs	is	afhankelijk	van	het	tijdstip	van	aanmelding	én	

betaling	van	de	cursus.

De	prijs	bedraagt:

	 •	 Per	cursus:

	 	 o	€	175,-	(exclusief	BTW)	bij	aanmelding	uiterlijk	op		

	 	 	 vrijdag	17	mei	2019

	 	 o	€	200,-	(exclusief	BTW)	bij	aanmelding	na	17	mei		

	 	 	 2019	maar	uiterlijk	één	maand	vóór	de	cursusdatum;	

	 	 o	€	225,-	(exclusief	BTW)	bij	aanmelding	binnen	één		

	 	 	 maand	vóór	de	cursusdatum;	

	 •	 Bij	inschrijving	voor	cursussen	op	hetzelfde		 	

	 	 rechtsgebied	in	zowel	juni	als	december,	per	twee	

	 	 cursussen:	

	 	 o	€	325,-	(exclusief	BTW)	bij	aanmelding	uiterlijk	op		

	 	 	 vrijdag	17	mei	2019

	 	 o	€	350,-	(exclusief	BTW)	bij	aanmelding	na	17	mei		

	 	 	 2019	maar	uiterlijk	één	maand	vóór	de	cursusdatum;	

	 	 o	€	375,-	(exclusief	BTW)	bij	aanmelding	binnen	één		

	 	 	 maand	vóór	de	cursusdatum;	

•	 De	cursussen	gaan	door	bij	tenminste	15	deelnemers.

•	 Kleine	groepen,	maximaal	40	personen	

•	 Advocaten	uit	de	arrondissementen	Oost-Brabant	

	 en	Zeeland-West-Brabant	hebben	voorrang	bij	

	 plaatsing.

•	 Cursusplaats:	Tilburg	(Koning	Willem	II	Stadion,		 	

	 Goirleseweg	34,	5026	PC	Tilburg)	

Tijden:

•	 Als	uitgangspunt	beginnen	de	cursussen	om	13.00	en	

eindigen	deze	om	17.15.	Er	is	geen	onderbreking	voor	een	

maaltijd.

•	 Voor	sommige	cursussen	kan	een	afwijkende	

aanvangs-	en	eindtijd	gelden,	wat	dan	bij	de	betreffende	

cursus	is	aangegeven.	

•	 Toezending	van	cursusmateriaal	voorafgaand	aan	

de	cursus.	

•	 Afmelding	voor	cursussen	is	mogelijk	tot	vier	weken

	vóór	de	datum	van	de	cursus,	in	welk	geval	een	bedrag	van	

€	50,-	(exclusief	BTW)	annuleringskosten	is	verschuldigd.	

•	 Bij	afmelding	voor	een	cursus		binnen	vier	weken	vóór

de	datum	van	de	cursus		en	bij	het	niet	verschijnen	op	de	

cursus	vindt	geen	restitutie	plaats.	

•	 Bij	verhindering	is	vervanging	door	een	collega	steeds	

mogelijk.

Wat doet u?

•	U	meldt	zich	aan	voor	deelname	aan	één	of	meer

cursussen,	uitsluitend	via	de	website	van	de	

Opleidingsstichting	Brabantse	Advocaten:	

www.brabantseadvocaten.nl.

•	Bij	aanmelding	wordt	gelijktijdige	betaling	verlangd	

(gewoon	met	uw	bankpas	door	middel	van	iDeal).	U	ont-

vangt	direct	een	factuur.	De	bevestiging	van	uw	aanmelding	

geschiedt	vervolgens	door	Academie	voor	de	Rechtspraktijk	

(zie	hierna).	Dient	uw	kantoor	of	organisatie	de	betaling	te	

verzorgen	en	bent	u	zelf	niet	bevoegd	namens	uw	kantoor	

of	organisatie	de	betaling	te	verzorgen,	dan	kunt	u	een	

e-mailadres	opgeven	van	degene	die	binnen	uw	kantoor	of	
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organisatie	wel	bevoegd	is	de	betaling	te	verzorgen.	Deze	

persoon	ontvangt	dan	automatisch	een	e-mailbericht	met	

een	link	met	behulp	waarvan	de	betaling	kan	worden	ver-

zorgd.	Advocaten	die	niet	in	staat	zijn	op	deze	wijze	voor	

aanmelding	en	betaling	te	zorgen	kunnen	contact	opnemen	

met	de	Opleidingsstichting	Brabantse	Advocaten	(mevrouw	

M.J.G.	(Marijke)	van	Zijl-van	der	Burgt,	zie	voor	contactge-

gevens	hieronder).	In	dat	geval	is	een	afwijkende	wijze	van	

aanmelden	en	betalen	mogelijk,	maar	uw	aanmelding	wordt	

ook	dan	pas	geregistreerd	na	ontvangst	van	uw	betaling!

•	Afmelden	voor	een	cursus		(binnen	vier	weken	voor	de	

datum	van	de	cursus)	is	eveneens	slechts	mogelijk	via	de	

website	van	de	Opleidingsstichting	Brabantse	Advocaten:	

brabantseadvocaten.nl.	Bij	tijdige	annulering	ontvangt	u	

een	creditnota	voor	de	prijs	van	de	cursus		met	aftrek	van	

€	50,-	(exclusief	BTW)	annuleringskosten.	Het	bedrag	van	

de	creditnota	wordt	door	de	Opleidingsstichting	Brabantse	

Advocaten	zo	snel	mogelijk	daarna	terugbetaald.

Wat doet de Opleidingsstichting Brabantse Advocaten?

De Opleidingsstichting Brabantse Advocaten zorgt voor:

•	 het	afsluiten	van	een	overeenkomst	met	Academie	voor	

de	Rechtspraktijk	die	zorgt	voor	de	gunstige	voorwaarden	

waaronder	advocaten	in	de	arrondissementen	Oost-Brabant	

en	Zeeland-West-Brabant	aan	de	cursussen	kunnen	deel-

nemen;

•	 het	registreren	van	de	aan-	en	afmeldingen	voor

cursussen	die	via	de	website	www.brabantseadvocaten.nl	

hebben	plaatsgevonden	en	het	doormelden	van	deze	gege-

vens	aan	Academie	voor	de	Rechtspraktijk;

•	 het	verzenden	van	facturen	en	creditnota’s	aan	de	hand	

van	de	aanmeldingen	en	afmeldingen	die	via	de	website	

www.brabantseadvocaten.nl	hebben	plaatsgevonden;

•	 de	betaling	aan	Academie	voor	de	Rechtspraktijk	voor	de	

deelname	van	advocaten	aan	cursussen	en	masterclasses.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij:

Opleidingsstichting Brabantse Advocaten
Postbus	1095,	5004	BB	Tilburg

Telefoon:	013	4635599

Fax:	013	4632266

Internet:	brabantseadvocaten.nl

Voor vragen inzake facturen, creditnota’s en betaling:
mevrouw	M.J.G.	(Marijke)	van	Zijl-van	der	Burgt

E-mail:	m.van.zijl@brabantseadvocaten.nl

 

Voor overige vragen:
de	heer	mr.	J.P.M.	(Joop)	van	Zijl	

E-mail:	j.van.zijl@brabantseadvocaten.nl

Wat doet de Academie voor de Rechtspraktijk?

De Academie voor de Rechtspraktijk zorgt voor:

•	 de	organisatie	van	de	cursussen;

•	 verzending	van	de	bevestigingen	van	aanmelding	aan	

de	advocaten	die	zich	bij	de	Opleidingsstichting	Brabantse	

Advocaten	voor	deelname	aan	één	of	meer	cursussen	heb-

ben	aangemeld;

•	 de	toezending	van	het	materiaal	voorafgaand	aan	de	

cursus;

•	 na	afloop	van	de	cursus:	het	verstrekken	van	de	

certificaten	ter	zake	van	de	behaalde	opleidingspunten	in	

het	kader	van	de	Verordening	op	de	Permanente	Opleiding	

van	de	Nederlandse	Orde	van	Advocaten.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij:
Academie	voor	de	Rechtspraktijk

mevrouw	Monique	Wiggers

E-mail:	monique@avdr.nl

Telefoonnummer:	030-2201070



  

Juni 

Donderdag	6	juni	2019	 Actualiteiten	Contractenrecht

Dinsdag	11	juni	2019	 Actualiteiten	Bestuursrecht

Woensdag	12	juni	2019	 Actualiteiten	Ondernemingsrecht

Vrijdag	14	juni	2019	 Actualiteiten	Arbeidsrecht	

Dinsdag	18	juni	2019	 Actualiteiten	Strafrecht	

Woensdag	19	juni	2019	 Actualiteiten	Aansprakelijkheidsrecht	

Vrijdag	21	juni	2019	 Actualiteiten	Burgerlijk	procesrecht

Dinsdag	25	juni	2019	 Actualiteiten	Jeugdstrafrecht

Dinsdag	25	juni	2019	 Actualiteiten	Civiel	jeugdrecht

Woensdag	26	juni	2019	 Actualiteiten	Huurrecht

December 

Dinsdag	3	december	2019	 Actualiteiten	Bestuursrecht	

Vrijdag	6	december	2019	 Actualiteiten	Burgerlijk	procesrecht

Dinsdag	10	december	2019	 Actualiteiten	Huurrecht

Dinsdag	10	december	2019	 Actualiteiten	Sociale	zekerheidsrecht

Donderdag	12	december	2019	 Actualiteiten	Contractenrecht

Vrijdag	13	december	2019	 Actualiteiten	Arbeidsrecht

Maandag	16	december	2019	 Actualiteiten	Aansprakelijkheidsrecht	

Dinsdag	17	december	2019	 Actualiteiten	Jeugdstrafrecht

Dinsdag	17	december	2019	 Actualiteiten	Civiel	jeugdrecht

Woensdag	18	december	2019	 Actualiteiten	Ondernemingsrecht	

Donderdag	19	december	2019	 Actualiteiten	Strafrecht	

Kalender 2019



Ga voor meer informatie over de cursussen
naar www.brabantseadvocaten.nl


