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Taaltip: handels en financieel recht /
handels- en financieel recht
De woorden ‘handelsrecht en financieel recht’ kunnen korter worden genoteerd als ‘handels- en
financieel recht’. Op de plaats waar een deel van het woord handelsrecht is weggelaten, staat een
streepje.
Andere mogelijkheden en meer voorbeelden zijn te vinden op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Taalnieuws
>> Frankrijk wil dat er weer meer Frans gesproken wordt in de Europese Unie. (Trouw)
>> Afgelopen vrijdag klonk het laatste ‘Oant moarn’ uit de mond van weerman Piet Paulusma.
Zaterdag overleed hij. (de Gelderlander)
>> Amerikaanse vrachtwagenchauffeurs krijgen 10 miljoen dollar dankzij een ontbrekende komma
in hun contract. (The New Yorker)

Webinar Oekraïens
Heel veel mensen dragen de vluchtelingen
uit Oekraïne een warm hart toe en komen
in actie. Het talencentrum van de
Nijmeegse universiteit, In’to, wil mensen
die de komende periode in contact komen
met Oekraïners helpen met een gratis
webinar Oekraïens. Het webinar begint
aanstaande donderdag en duurt drie
weken.
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Meer Oekraïne
>> Woordenlijst biologische en chemische wapens. (Kennislink)
>> Trouw blijft Kiev schrijven. (Trouw)
>> Waarom schrijven mensen wel Kyiv maar geen Palestina? (OneWorld)

En verder
>> Hoe bekend is de Van Dale onder jongeren? (WoordHoek)
>> Canadese plaatsen met onmogelijk lange namen. (The Travel)
>> Er komt een nieuwe wet ten gunste van de Britse gebarentaal. Is daarmee alles geregeld voor
doven in het Verenigd Koninkrijk? (BBC)
>> Morgen is de 193e verjaardag van de uitdrukking ‘oké’. (LitHub)
>> En wist u dat de uitdrukking 'Maak je borst maar nat' afkomstig is uit de zwemsport? (Onze
Taal)

Jubileumeditie

De nieuwe Dikke
Van Dale met € 30,korting
Vandaag verschijnt de zestiende editie van
de Dikke Van Dale: een jubileumeditie,
want de eerste versie werd precies 150
jaar geleden uitgegeven. De nieuwe Van
Dale is uitgebreid met duizenden woorden
die er de afgelopen jaren bij gekomen
zijn, en er zijn 10.000 voorbeelden,
uitdrukkingen, spreekwoorden en
woordcombinaties toegevoegd. Bovendien
staan er 150 ‘taalverhalen’ in, die een rijk
en boeiend beeld geven van 150 jaar
Nederlands.
Als u de Dikke Van Dale vóór 19 april
in onze webshop bestelt, krijgt u €
30,- korting. Bovendien wordt de
driedelige serie gratis thuisbezorgd in
Nederland en België.
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Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

&

Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Volg Onze Taal op Facebook
voor taalweetjes, -tips en
-nieuwtjes

Over Taalpost
Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).
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