
ORATIE

De rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt bekend dat

mr.dr. Bastiaan F. Assink

benoemd tot hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, met de

leeropdracht ondernemingsrecht, op donderdag 21 januari 2010 zijn ambt

in het openbaar zal aanvaarden met het uitspreken van een rede, die de

titel draagt: 

‘De Januskop van het ondernemingrecht – Over
faciliëren en reguleren van ondernemerschap’

De plechtigheid zal aanvangen om 11.00 uur precies in de aula van de

universiteit, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam.

De receptie zal na de plechtigheid plaatsvinden in de Faculty Club.

De rector magnificus nodigt u uit deze plechtigheid en de daarop volgende

receptie bij te wonen.

Rotterdam, december 2009   

INAUGURAL LECTURE

The rector magnificus of the Erasmus University Rotterdam announces 

that at the Faculty of Law 

mr.dr. Bastiaan F. Assink

appointed as Professor of Corporate Law, will publicly accept his appointment

on Thursday January 21, 2010 with an inaugural lecture entitled:

‘The Janus Head of Corporate Law – On Facilitating
and Regulating Entrepreneurship’

The ceremony will begin promptly at 11 am in the Aula, 

Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam. 

The reception will take place at the Faculty Club.

The rector magnificus warmly invites you to attend this ceremony 

and the reception. 

Rotterdam, December 2009 



Adres / Address

Erasmus Universiteit
Rotterdam
Complex Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Informatie / Information

Erasmus Universiteit
Rotterdam
Universitaire Plechtigheden /
University Ceremonies
T  +31 (0)10 - 408 1006

Met openbaar vervoer 

Vanaf Rotterdam Centraal

Station

- Tram 21 richting De Esch.
Uitstappen halte
Woudestein.

- Tram 7 richting Woude -
stein/Burg. Oudlaan.
Uitstappen bij eindpunt.

- Metro richting Spijkenisse/
Slinge. Op station Beurs
overstappen op metro
richting Capelle a/d IJssel,
Ommoord of Nesselande.
Uitstappen halte Kralingse
Zoom.

Vanaf station Rotterdam

Alexander

- Metro richting Schiedam
Centrum/Spijkenisse.
Uitstappen halte
Kralingse Zoom.

By public transport

From Rotterdam Central

Station 

- Tram 21 to De Esch. 
Get off at the Woudestein
tram stop.  

- Tram 7 to Woudestein/
Burgemeester Oudlaan.
Get off at the terminus.

- Underground to
Spijkenisse/Slinge.
Transfer at Beurs station
to one of the underground
connections to Capelle
a/d IJssel, Ommoord or
Nesselande. Get off at
Kralingse Zoom station.

From Rotterdam Alexander

station

- Take the underground
to Schiedam Centrum/
Spijkenisse. Get off at
Kralingse Zoom station.

Voorzijde / Cover
De pedellenstaf van de Erasmus
Universiteit Rotterdam,
vervaardigd door zilversmid
Chris F. Steenbergen (1920). 
The ceremonial staff carried by
the beadle at Erasmus University
Rotterdam, made by silversmith
Chris F. Steenbergen (1920).

Met de auto 

Neem vanaf de A-16 (vanaf
beide richtingen) de afslag
‘Centrum’ (afrit nummer 25).
Volg op de rotonde Kralingse
Plein de borden ‘Centrum’
(Abram van Rijckevorselweg).
Ga bij de eerstvolgende
verkeerslichten rechtsaf
(Burgemeester Oudlaan).
Opnieuw eerste weg rechts,
na tramlus (zie plattegrond
EUR Woudestein).
Parkeerterrein (betaald
parkeren).

By car 

Driving on the A-16 (from
either direction), take the
number 25 exit in the direc -
tion of ‘Centrum’. 
Keep following the ‘Centrum’
signs on the Kralingse Plein
roundabout and turn onto
Abram van Rijckevorselweg.
Turn right at the next traffic
lights (Burg. Oudlaan). 
Turn right again at the next
intersection, immediately
after the tram loop (please
refer to the EUR Woudestein
street plan). EUR Woudestein
has paid parking facilities.
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