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Juridisk Ordbog indeholder korte, klare og præcise forklaringer på betydningen af ca. 6.000 fagudtryk, som
læsere af juridiske tekster jævnligt vil støde på, og som ikke kan forventes forklaret i almindelige ordbøger.
I den nye 14. udgave er der ikke kun foretaget en ajourføring i forhold til 13. udgaven fra 2008, men samtlige
artikler er blevet gennemgået og bearbejdet med henblik på at uddybe forklaringerne og at gøre dem lettere at
læse og forstå. Der er også tilføjet flere eksempler på begrebernes anvendelse og henvisninger til de steder i
lovgivningen, hvor de forekommer.
Med nemID kan du logge ind og se den aktuelle saldo på din personlige LD-konto. Kontakt os i dag hvis vi
skal hjælpe dig med dit boligkøb - herunder skøde, tinglysning og endelig afslutning af handel. absorberende
absorbent accent aigu acute accent (fx é) accidenstryk commercial printing, jobbing printing A/D converter
A/D omsætter (analog til digital) additiv farveblanding additive colour synthesis AD'er art director adgang
access adgang (edb) logon adgangskode password administrationsapparat (merk. Der kan gå et øjeblik, inden
log ind boksen vises. Med nemID kan du logge ind og se den aktuelle saldo på din personlige LD-konto. )
cirka above-the-line advertising costs netto. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores
brug af cookies. Vidensbankens ordbog indeholder opslagsord med tilhørende forklaringer, som primært er

transrelaterede. Hos MinAdvokat. Markér den ordbog, du vil redigere. En fysisk eller en juridisk person,
som har ret til at få udbetalt hele forsikringssummen eller en del deraf efter et dødsfald, der er dækket af
forsikringen. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en uafhængig landsdækkende
interesseorganisation, som har til formål at varetage private … Svensk-dansk juridisk ordbog fra Öresunds
Översättningsbyrå - juridisk /ordbogleksikon - juridiske termer En ordbog er et opslagsværk, der indeholder
sproglige og faktuelle oplysninger om et sprogs ordforråd med forklaringer på det samme … Få hjælp af
advokaterne i Danmarks største juridiske brevkasse, bestil dokumenter eller læs om hverdagens jura Det gør vi
for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse
af siden. Tryk på “Opslagsord” for at … Log ind. Du har valgt et menupunkt, der kræver log ind med nemID.
Svensk-dansk oversættelse af statsautoriserede translatører - Online-ordbog - Database med 250 000 søgeord
- linksamling Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Juridisk Kønsskifte) Den 11. Hvad er
JUF. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Se, hvilke funktioner der er
tilgængelige på iPhone, iPad og iPod touch i dit land eller område.

