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Serie-informatie

Dit boek is het derde deel van een boekenreeks van Uitgeverij Paris: de ACIS-
serie. ACIS staat voor het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Dit
multidisciplinaire onderzoekscentrum legt zich toe op wetenschappelijk
onderzoek op het terrein van verzekeringen. In de ACIS-serie verschijnen onder
andere ACIS-symposiumbundels, dissertaties van ACIS-onderzoekers, oraties van
ACIS-onderzoekers en andere wetenschappelijke onderzoeksresultaten op het
terrein van verzekeringen.

De ACIS-serie staat onder redactie van prof. dr. M.L. Hendrikse, 
prof. dr. A.A.J. Pelsser en prof. dr. J.G.J. Rinkes.
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