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Voorwoord bij de eerste druk  
 
Het onderwerp van …. (zie tekst vorige druk) 
 
 
 
 
 
Voorwoord bij de tweede druk 
 
Sedert de eerste druk heeft het onderwerp van de monografie meer aandacht gekregen in 
literatuur en jurisprudentie, die wij in deze tweede druk hebben verwerkt. Vooral de 
opzegging van overeenkomsten heeft de nodige belangstelling gekregen. Dat was voor ons 
reden ons standpunt hierover iets verder uit te werken. Voor het overige hebben wij in deze 
tweede druk  geen nieuwe gezichtspunten ontwikkeld, maar de ontwikkelingen beschreven. 
Meer dan in de vorige druk hebben wij de Principles of International Commercial Contracts 
(ook wel Unidroit-principles of PICC) en de Principles of European Contract Law (ook wel 
Lando-principles of PECC) in onze uiteenzettingen verwerkt.  
 
Wij danken J. van Hooff, junior assistent bij de vakgroep privaatrecht van de Universiteit van 
Tilburg, voor zijn accurate hulp bij het verzamelen van het materiaal en het bijwerken van de 
registers. 
 
De tekst is afgesloten eind december 2002. 
 
A. Hammerstein 
J.B.M. Vranken 
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