REGLEMENT - DVDW SCRIPTIEPRIJS
1. Doelstelling
Ter bevordering van het enthousiasme voor en de belangstelling in het ondernemingsrecht in de
breedste zin heeft DVDW Advocaten besloten een scriptieprijs beschikbaar te stellen. Tot het
ondernemingsrecht worden o.a. gerekend: het rechtspersonenrecht, het vennootschapsrecht, corporate
governance en het insolventierecht.
2. Scriptieprijs: hoogte en uitreiking
De scriptieprijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.500,= en zal op een nader te bepalen datum, tijdstip
en plaats uitgereikt worden.
3. Voorwaarden
Studenten die in het betreffende academisch jaar aan één van de Nederlandse universiteiten een
eindscriptie in de Nederlandse of Engelse taal hebben geschreven op het gebied van het
ondernemingsrecht en welke scriptie met het cijfer 8 of hoger is beoordeeld en met als uiterlijke datum
van goedkeuring 1 oktober 2018 kunnen hun scriptie ter beoordeling indienen.
4. Inzending
Inzending van een scriptie is mogelijk t/m 1 oktober 2018. Inzending dient per e-mail plaats te vinden
aan: mevrouw M. de Vos via scriptieprijs@dvdw.nl.
5. Mee te zenden bescheiden
Om in aanmerking te komen voor de DVDW Scriptieprijs moeten de volgende stukken worden
ingezonden:




Een digitaal exemplaar van de geanonimiseerde scriptie per e-mail naar scriptieprijs@dvdw.nl;
Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier
(te downloaden op de website van DVDW Advocaten: www.dvdw.nl);
Een bewijs van de universiteit waaruit de beoordeling van de scriptie blijkt.

6. Ontvangstbevestiging
Iedere inzender van een scriptie ontvangt een bevestiging van ontvangst per e-mail.
Als een scriptie of een inzending niet voldoet aan de voorwaarden van dit reglement dingt de scriptie
niet mee naar de DVDW Scriptieprijs. In dat geval ontvangt de inzender hiervan bericht.
7. Beoordeling scriptie
 De ingezonden scripties zullen worden beoordeeld door een door DVDW Advocaten in te
stellen jury bestaande uit drie personen;
 De jury beoordeelt scripties in elk geval op de volgende criteria: stijl en stelling, opbouw,
juridische inhoud, eigen theorievorming of eigen opinievorming en relevantie;
 De jury is bevoegd om DVDW Scriptieprijs niet uit te reiken als er onvoldoende inzendingen zijn
of als de kwaliteit van de inzendingen naar het oordeel van de jury van onvoldoende niveau is.
8. Uitslag
De inzenders zullen binnen een redelijk termijn per e-mail van de uitkomst op de hoogte gesteld
worden. Over de uitkomst wordt niet gecorrespondeerd.
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