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Zakelijke mediation – wat, hoe en wanneer? 			

Procederen, schikken, doorprocederen of (eerst) mediation?
Wat is de beste volgende stap? Conflictprofessionals zoals advocaten, rechters en bedrijfsjuristen kennen het procesrecht
doorgaans goed. Mediation is soms wat minder bekend, terwijl voor zorgvuldige advisering/besluitvorming enige kennis
over het wat-hoe-en-wanneer van mediation van belang is.
Dit Cahier beoogt daarin in kort bestek inzicht te verschaffen.
Het is bedoeld voor rechtspractici en andere conflict-professionals èn voor juridische masterstudenten. We concentreren
ons op zakelijke mediation, ruwweg mediation bij conflicten
tussen en binnen ondernemingen en andere organisaties. Dat
neemt niet weg dat wij ook veel onderwerpen beschrijven die
gelden voor mediation in het algemeen.

ARS AEQUI LIBRI geeft sinds 1975 boeken uit
en richt zich daarbij voornamelijk op de juridische
opleiding en praktijk. Een van haar doelstellingen
is in de onderwijsbehoefte voorzien met kwalitatief
hoogwaardige uitgaven tegen een relatief lage
prijs. Er wordt naar gestreefd publicaties uit te
geven die nuttig zijn voor de juridische student,
maar die daarnaast uiteraard ook voor praktijk
juristen bruikbaar kunnen zijn. Voorrang wordt
gegeven aan boeken die vernieuwend werken in
het onderwijs of in de praktijk, de ontwikkeling
van het recht in positieve zin sturen, dan wel het
betreffende vakgebied kritisch bezien. Een ander
motief om een boek uit te geven kan zijn dat een
andere uitgever een dergelijke uitgave slechts
tegen een onaanvaardbaar hoge prijs op de markt
wil brengen.

Privaatrecht

Ars Aequi Libri maakt onderdeel uit van Stichting
Ars Aequi die haar doelstelling om kwalitatief
hoogwaardige producten aan te bieden realiseert
zonder winstoogmerk. Zij streeft ernaar de kost
en verkoopprijzen van haar publicaties zo laag
mogelijk te houden.
Dit is mede mogelijk omdat auteurs, adviseurs,
redactieleden en bestuursleden geen aanspraak
maken op honoraria.

Staats- en bestuursrecht

Alvorens Ars Aequi Libri tot uitgave van een
boek besluit, wordt het manuscript door een
vaksectie uit de Boekenraad getoetst aan de
doelstelling.
Deze Boekenraad is een adviescollege bestaande
uit juristen uit wetenschap en praktijk die de
uitgever adviseren over de verschillende
manuscripten.
Voor de samenstelling van deze verschillende
secties zie hiernaast.
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