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Den foreliggende 8. udgave af Erhvervslejemål er omskrevet i forhold til tidligere udgaver og behandler bl.a.
følgende emner:

De sædvanlige hovedpunkter i en lejekontrakt gennemgås og kommenteres

· Hvad er markedsleje: loven, forarbejderne og kriterierne?

· Hvad skal udlejer og lejer passe på før, under og efter lejemålets løbetid?

· Afståelse, opsigelse og erstatning

· Faldgruberne i forhold til lejeregulering ud over markedsleje

· Hvordan undgår man stridigheder og retssager i forbindelse med lejemålets opsigelse

Den meget omfattende retspraksis omkring de centrale bestemmelser i erhvervslejeloven refereres og
kommenteres.

Bogen er skrevet til advokater, ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer, boligretter samt andre, der
beskæftiger sig professionelt med erhvervslejeret.

Niels Gangsted-Rasmussen er konsulent i advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen, der er specialister i fast
ejendom, køb og salg, boliglejeret og erhvervslejeret. Han har ført en lang række erhvervslejesager, er

mediator og har undervist i erhvervslejeret.

Jeppe Wedel Nielsen er advokat i advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen og har gennem mange år arbejdet med
erhvervslejeret.

 

Forlaget skriver:

Den foreliggende 8. udgave af Erhvervslejemål er omskrevet i
forhold til tidligere udgaver og behandler bl.a. følgende emner:

De sædvanlige hovedpunkter i en lejekontrakt gennemgås og
kommenteres

· Hvad er markedsleje: loven, forarbejderne og kriterierne?

· Hvad skal udlejer og lejer passe på før, under og efter
lejemålets løbetid?

· Afståelse, opsigelse og erstatning

· Faldgruberne i forhold til lejeregulering ud over markedsleje

· Hvordan undgår man stridigheder og retssager i forbindelse
med lejemålets opsigelse

Den meget omfattende retspraksis omkring de centrale bestemmelser
i erhvervslejeloven refereres og kommenteres.



Bogen er skrevet til advokater, ejendomsmæglere,
ejendomsadministratorer, boligretter samt andre, der beskæftiger sig

professionelt med erhvervslejeret.

Niels Gangsted-Rasmussen er konsulent i advokatfirmaet Gangsted-
Rasmussen, der er specialister i fast ejendom, køb og salg,
boliglejeret og erhvervslejeret. Han har ført en lang række

erhvervslejesager, er mediator og har undervist i erhvervslejeret.

Jeppe Wedel Nielsen er advokat i advokatfirmaet Gangsted-
Rasmussen og har gennem mange år arbejdet med erhvervslejeret.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Erhvervslejemål&s=dkbooks

