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Juridische aspecten van contracten en contractmanagement

Cursusduur: 1 Dag      Cursuscode: JZ-CM

Beschrijving:

Werkt u binnen de overheid, zorg, financiële wereld of het bedrijfsleven? En krijgt u regelmatig te maken met het afsluiten van contracten en de
uitvoering ervan, terwijl u geen jurist bent? Dan is deze training ‘Juridische aspecten van contracten en contractmanagement’ voor u bedoeld.
In deze 1-daagse cursus komen de belangrijkste juridische topics van contracten aan de orde. Speciaal voor niet-juristen, die geregeld
betrokken zijn bij sluiten, uitonderhandelen of beoordelen van contracten voor dienstverlening. Daarnaast is bijzondere aandacht voor het
contractmanagement gedurende de looptijd van het contract. In uw eigen taal, met heldere praktijkvoorbeelden en concrete checklists,
waarmee u zelf aan de slag kunt. 
De training bestaat uit afwisseling van theoretische kennis, oefening aan de hand van opdrachten en daarnaast ruimte voor inbreng van eigen
vragen en plenaire bespreking. 

Doelgroep:

Deze opleiding richt zich op sales managers, project managers, inkopers, contract managers, service managers, directeuren account
managers

Doelstelling:

Leer de basis van de juridische aspecten van contracten voor Doe de kennis op van de belangrijkste contractsonderwerpen vanuit
dienstverlening en de bijbehorende terminologie; juridisch perspectief;

Word een betere gesprekspartner voor juristen en de andere Krijg concrete checklists en modelovereenkomsten voor gebruik in
contractspartij; de praktijk;

Leer zelf contracten beoordelen en de valkuilen en complicaties Zelf aan de slag gaan met risico assessment en
signaleren; contractmanagement;  

Vereiste kennis en vaardigheden:

JZ-CM-P - Juridische aspecten van contracten en
contractmanagement - verdieping

Vervolgcursussen:

In de leerlijn voor contractmanagers zijn diverse aanvullende trainingen beschikbaar.

Juridische aspecten van contracten en contractmanagement - Verdieping 
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Cursusinhoud:

Inleiding contracten(recht) Contracteringsproces, contract life cycle Contractonderwerpen: (o.a.)
Wettelijke regeling overeenkomsten in het en contractmanagement aansprakelijkheid, verzekering, garanties
Burgerlijk Wetboek Algemene voorwaarden: wettelijke en vrijwaringen, boeteclausules,

regeling en praktijk persoonsgegevensverwerking (AVG),
opzegging, ontbinding, intellectuele
eigendom, exit bij einde contract,
toepasselijk recht
Assessment van contractrisico’s,
passende maatregelen treffen, monitoren
en bijsturen 

Nadere informatie:

Neem voor nadere informatie of boekingen contact op met onze Customer Service Desk  030 - 60 89 444
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