
Bijzondere Wetten-Web (BWweb) is een uniek nieuwsportaal dat het gehele terrein van Bijzondere 
Wetgeving in de volle breedte dekt. U vindt hier alles over onder andere de Drank- en Horecawet, 
Evenementen, APV, Wet Bibob, Wet op de kansspelen, Winkeltijdenwet en alle andere issues 
die zich afspelen binnen het domein van de bijzondere wetgeving. BWweb biedt u juridische en 
praktische vakinformatie die voor de uitvoering van uw dagelijkse werkzaamheden relevant is. 

BWweb geeft u toegang tot:

• Nieuws: altijd up-to-date met het actuele nieuws 
Binnen BWweb vindt u het actuele nieuws op het gebied van het gehele domein van bijzondere wetgeving. 
Wekelijks houden wij u door middel van onze nieuwsbrief op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, 
relevante overheidsinformatie en nieuwe jurisprudentie.

• Naslagwerken: de 10-delige serie Bijzondere Wetgeving 
Binnen BWweb zijn alle beschikbare delen van de 10-delige serie Bijzondere Wetgeving opgenomen. 
Hiermee beschikt u over de actuele achtergronden over de meest uiteenlopende onderwerpen binnen de 
bijzondere wetgeving. De boeken zijn gelardeerd met handige checklists, schema’s en ondersteunende foto’s 
en tekeningen. De serie is geschreven door expert op het gebied van bijzondere wetgeving: Frank Joosten.

• Jurisprudentie: doorzoek het archief op thema, onderwerp en auteur 
Binnen BWweb kunt u alle actuele jurisprudentie, inclusief samenvattingen, doorzoeken op thema, onderwerp 
en auteur. 

• Uitgebreide zoekfuncties: doorzoek makkelijk de gehele website en vindt snel wat u zoekt 
Binnen BWweb kunt u op onderwerp zoeken, waardoor ook andere gerelateerde nieuwsfeiten, documenten, 
jurisprudentie e.d. voor u worden klaargezet en u in één oogopslag alles kunt zien wat u nodig heeft.

• Helpdesk: antwoord op al uw vragen 
Vindt u ondanks al deze gemakken nog steeds geen antwoord op uw mogelijke vragen, dan biedt de helpdesk 
u vast, zeker, vakkundig en snel antwoord!

Kijk voor meer infomatie en prijzen op: www.bwweb.nl



Kijk voor meer infomatie en prijzen op: www.bwweb.nl

Vanaf januari wordt hier nog een aantal modules aan toegevoegd:

• Tools: alle belangrijke tools voor in de praktijk op een rij 
Binnen BWweb worden handige checklists, formulieren, schema’s tabellen en voorbeeldbrieven op 
overzichtelijke wijze gepresenteerd.

• Vragen & antwoorden: antwoorden op de meest gestelde vragen 
Binnen BWweb vindt u antwoorden op veel interessante vraagstukken op het gebied van bijzondere wetgeving.

• Themadossiers: alles op thema bij elkaar 
BWweb zet voor u alle relevante informatie op deelonderwerp bij elkaar. U heeft dan voor de actuele issues 
altijd het laatste nieuws en alle relevante wetgeving, commentaren, jurisprudentie en naslaginformatie op 
een rij. 
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Centraal punt van BWweb is de serie Bijzondere Wetgeving. Deze digitale naslagwerken vormen de basis voor een 
goed geïnformeerde en praktische uitvoering met betrekking tot alle horeca, evenementen, apv, bibob en andere 
vraagstukken op dit terrein.

Binnen BWweb heeft toegang tot alle actualiteiten. Wilt u ook ons archief raadplegen en onze boeken doorzoeken, 
dan kunt u lid worden van BWweb en krijgt u onbeperkt toegang tot alle informatie. Kijk voor meer informatie en 
prijzen op www.bwweb.nl of stuur een mail naar info@berghauserpont.nl.


