Kluwer Navigator
Inhoud
Kluwer Navigator is een ‘portal’, en bevat zowel jurisprudentie, wet- en
regelgeving, commentaren als tijdschriften. Belangrijke beschikbare Kluwer-uitgaven zijn o.a.: Asser serie burgerlijk recht, Groene serie, Data
Juridica, Tekst & Commentaar, Nederlands Juristenblad, Nederlandse
Jurisprudentie, Cursus Belastingrecht en Fiscale Vakstudies.
Start
 Ga naar de website van de UB VU: www.ub.vu.nl
 Typ Kluwer Navigator in de zoekbalk
 Klik op e-Resources
 Klik op Go!
 Klik in de zoekresultaten op Kluwer Navigator

Zoeken
Op het openingsscherm van de Kluwer Navigator kunt u een eenvoudige zoekopdracht invoeren.
Er wordt dan gezocht in alle bronnen. De resultaten van uw zoekaktie kunt u achteraf inperken met een filter
op o.a. informatiesoort, bron, datum en vakgebied.
Geavanceerd zoeken
Geavanceerd zoeken geeft u de mogelijkheid vooraf specifieke zoekcriteria op te geven. U kunt bijvoorbeeld
zoeken op een specifieke datum. Het is ook mogelijk om meerdere bronnen voor uw zoekactie op te geven.
Kies daarvoor Selecteer bron(nen).
Zoeken of bladeren in een specifieke bron
Op het openingsscherm staat linksboven de link naar de bronnen door te klikken op Bladeren. Het overzicht
van de bronnen is verdeeld in categorieën. Na het aanklikken van een categorie verschijnt een lijst met titels. U kunt een titel selecteren en vervolgens in de inhoudsopgave bladeren. Het is nu ook mogelijk binnen
een specifieke titel te zoeken. Gebruik daarvoor het zoekvenster boven de inhoudsopgave van de publicatie.

Zoekt u een specifieke bron, gebruik dan het zoekveld (rechtsboven). Bronsuggesties worden getoond zodra u drie karakters invult. Selecteer een bron en klik op het vergrootglaasje.
Gerelateerde documenten en wetsversies
Vanuit een gevonden document kunt u gerelateerde documenten opvragen, via de knop Gerelateerde documenten (1). Hier kiest u zelf een type document, bijvoorbeeld ‘jurisprudentie’. Ook kunt
u een overzicht krijgen van alle documenten die in hun tekst naar dit document verwijzen.
Als u een wettekst heeft gevonden vindt u via de knop Wetsversies (2) toekomstige en
historische wetteksten.

Opslaan en printen
De gevonden documenten kunnen opgeslagen en geprint worden.
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