
Handleiding: Hoe vraagt u uw proefabonnement aan? 
 
 

1. Ga naar www.jurisquare.be en klik op “Abonneren op Jurisquare” 
 

 
 
2. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en klik vervolgens op “Offerte aanvragen” 
 

 
 
 

http://www.jurisquare.be/


3. Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld. Indien uw aanvraag werd goedgekeurd 
ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam en een link om een persoonlijk paswoord in te 
stellen. 
 

4. Vul deze gegevens in op www.jurisquare.be. 
 

 
 
 

Hoe zoeken in Jurisquare? 
 
Eenmaal ingelogd heeft u toegang tot de zoekmachine, tot alle referenties en samenvattingen en 
tot de inhoud van de tijdschriften van Anthémis, die Keure/La Charte en Intersentia (in volledige 
tekst, incl. de archieven).  
 
Via het tabblad “Full Text” kunt u de volledige tekst doorzoeken van alle publicaties op Jurisquare. 
U voert één of meer woorden in de zoekbalk in en u krijgt een hoop relevante resultaten voor uw 
zoekopdracht. 
 
Zodra de resultaten worden weergegeven, vindt u een groene of rode lijn voor de tekst:  

 Groene lijn: u heeft toegang tot de 
volledige tekst die u kunt lezen, 
printen, downloaden, 
kopiëren/plakken, ... 
 

 Rode lijn: wanneer u op de grijze 
tekst klikt, heeft u de mogelijkheid 
om "meer info" te selecteren om de 
referenties en in 90% van de 
gevallen een samenvatting te 
hebben. 

 
 
 

http://www.jurisquare.be/


TIP: U kunt er ook voor kiezen om enkel te zoeken in de inhoud die in volledige tekst beschikbaar 
is in uw proefabonnement. 
 

 
 
 
Via het tabblad “Bibliotheek” vindt u een handig overzicht terug van álle juridische publicaties die 
in de Jurisquare-databank zijn opgenomen. 
 
Jurisquare biedt u de mogelijkheid om boeken, hoofdstukken uit een boek én artikelen uit 
tijdschriften (van bepaalde uitgevers) aan te kopen. 
 
Wij wensen u een leerrijke en aangename zoektocht en we staan klaar om al uw verdere vragen te 
beantwoorden! 
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