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Onze referentie 

Uw referentie Stichting Dracula/Gemeente Eijsden-Margraten - 17 /0008 

Geachte confrère, 

In afwezigheid van mijn kantoorgenote mr.  bericht ik u in voornoemd 
dossier als volgt. 

Op 14 december 2017 heeft de heer  samen met (een aantal 
leden van) het bestuur van Dracula een vooropname proberen te verrichten in het 
pand aan de Hoenderstraat nr. 2B te Margraten. Deze vooropname werd - in 
samenspraak met Dracula - uitgevoerd in het kader van de oplevering van het pand 
door Dracula op uiterlijk 15 april 2018. Van cliënte heb ik vernomen dat door het 
bestuur van Dracula de heer  werd verboden foto's van het pand te 
nemen ten behoeve van het vooropnamerapport. Om een volledig en correct 
vooropnamerapport op te kunnen stellen én om discussies in de toekomst te 
voorkomen is het nemen van foto's uiteraard van cruciaal belang. De vooropname 
dient daarom opnieuw plaats te vinden waarbij er door de gemeente foto's van de 
staat van het pand zullen worden gemaakt. 

Namens cliënte zal ik u op korte termijn berichten wanneer deze vooropname kan 
worden verricht door de gemeente. 

Hoogachtend, 
Boels Zanders NV 
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