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Alle correspondentie aan: 
Boels Zanders N.V. 

t.a.v. mw. mr.  
Postbus 1750 

6201 BT Maastricht 
Tel. 088-3040000 

Kenmerk: BZA-7010669 

1_ nl~ . ..l:n l ., 
Heden, de ~ .~""'--'·~W 
tweeduizendachttien; 'J 

Heb ik, , als gerechtsdeurwaarder gevestigd te 
Maastricht en aldaar kantoorhoudende aan de Einsteinstraat 6; 

TEN VERZOEKE VAN: 

de publiekechtelijke rechtspersoon Gemeente Eijsden-Margraten, zetelende te 
Margraten, gemeente Eijsden-Margraten, ten deze woonplaats kiezende te 6227 BX 
Maastricht aan het adres Einsteinstraat 6, ten kantore van de gerechtsdeurwaarder  

, alsmede te Maastricht-Airport, gemeente Beek, aan het adres Aziëlaan 22, ten 
kantore van de advocaat mr. mr. ; 

AAN: 

de stichting Stichting D racula, statutair gevestigd te Eijsden-Margraten en 
kantoorhoudende te 6269 BS Margraten, gemeente Eijsden-Margraten, aan het 
adres Hoenderstraat 2 B, mijn exploot doende ten woonhuize van haar voorzitter 

, geboren op , wonende te  
, gemeente Eijsden-Margraten, aan het adres , en aldaar 

een afschrift hiervan en van na te melden bescheiden latende aan: 

ck_ \\OOJL   1,~~vd,j 

G oormeld adres in gesloten envelop met daarop de vermekdingen zoals wettelijk voorgeschreven, omdat ik aldaar niemand 
aantrof aan wie rechtsgeldig afschrift kon worden gelaten; ~) 

Bezoekadres Correspondentieadres Kantooruren Kwaliteitsrekeningen 
Einsteins traat 6 Postbus 3071 maandag t/m vrij dag NL67 INGB 0001 0390 42 
6227 BX Maastricht 6202 NB Maastricht 09.00 - 12.00 uur BIC INGBNL2A 

@gdwhaenen.nl 13.30 - 16.30 uur 
T +31 (0)43 321 58 98 www.gdwhaenen.nl Btw-nummer NL 7 4 ABNA 044 5 3004 26 
F +31 (0)43 325 39 09 KvK-nummer 58888411 NL8 532.24.572.B01 BIC ABNANL2A 
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HAENEN ,;di;, 
GERECHTSDEURWAARDERS 

Inzake: Eijsden-Margraten/ Dracula [30/01/2018] 

BETEKEND: 

een afschrift van een schrijven de dato 30 januari 2018 van mr.  namens 
requirante enerzijds aan de heer  voornoemd anderzijds, met daaraan gehecht 
een schrijven de dato 30 januari 2018 van mr.  samens requirante enerzijds aan 
de gerequireerde voornoemd anderzijds, met de sommatie om de (sloop)werkzaamheden 
aan het pand gelegen te Margraten, gemeente Eijsden-Margraten, aan de Hoenderstraat 2B 
per direct te staken, gestaakt te houden en requirante in de gelegenheid te stellen om het 
pand te inspecteren, waarbij voorts uiterlijk 31 januari 2018 om 12.00 uur aangegeven dient 
te worden door gerequireerde of zij aan deze sommatie gevolg zal geven, een en ander en 
ter fine als in voormeld schrijven is vermeld; 

Geschiedende deze betekening ingevolge de Wet en ten effecte rechtens en opdat 
gerequireerde op legale wijze kennis draagt van het ten deze betekende stuk; 

De kosten dezes bedragen€ 82,97 inclusief btw+€ 1,57 leges BRP; 

De kosten van dit exploot zijn verhoogd met de btw omdat de eisende partij deze niet kan 
verrekenen. 

I 

Bezoekadres Correspondentieadres Kantooruren Kwaliteitsrekeningen 
Einsteinstraat 6 Postbus 3071 maandag t/ m vrijdag NL67 INGB 0001 0390 42 
6227 BX Maastricht 6202 NB Maastricht 09.00 - 12.00 uur BIC INGBNL2A 

@gdwhaenen.nl 13.30 - 16.30 uur 
T +31(0)433215898 www.gdwhaenen.nl Btw-nummer NL 7 4 ABNA 0445 3004 26 
F +31 (0)43 325 39 09 KvK-nummer 58888411 NL8532.24.572.B01 BIC ABNANL2A 
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Per deurwaardersexploot 
De heer  

 
 Margraten 

Plaats/Datum 

Betreft 

Onze referentie 

Maastricht-Airport, 30 januari 2018 
Eijsden-Margraten/Advies Scouting 
GV/GV/7010669 

Geachte heer , 

Boels 
Zanders 

Advocaten 

 

Advocaat 

Postbus 1750, NL-6201 BT Maastricht 

@boelszanders.nl 

T +31 (0)88 304 02 16 

F +31 (0)43 362 65 62 

Om er zeker van te zijn dat Dracul'a kennis neemt van deze brief, wordt tevens een 
kopie hiervan aan uw adres gezonden. 

 

n) Brief d.d . 30 januari 2017 aan Stichting Dracula 

Boels Zanders Advocaten is de handelsnaam van Boels Zanders NV, gevestigd te Maastrictit en ingeschreven in het Handelsreg ister onder nummec 14087235. 
Op de dienstverlening door Boels Zanders NV zijn algemene voorwaarden van toepassing, welke voorwaarden onder meer een beperking van de aansprakelijkheid 
bevatten. De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn In, te zien op www.boelszanders.nl 
Ud van AOVOC, het Internationale Netwerk van Onafhankelijke Advocatenkantoren, www.advoc.com / ISO 9001:2015 

IBAN-rekeningnummer derdengelden NL9SRA8O 0159 9266 10, 8.IC RABONL2U t.n.v. Stichting Trustaccount Boels Zanders Advocaten 



Per deurwaardersexploot 
Stichting Dracula 
Hoenderstraat 2B 
6269 BS Ma,rgraten 

Pl'aats/Datui:n 

Betreft 

Onze referentie 

Maastricht-Airport, 30 januari 2018 
Eijsden-Margraten/ Advies Scouting 
GV/GV/7010669 

Geachte heren, 

Boels 
Zanders 

Advocaten 

 

Advocaat 

Postbus 1750, NL-620·1. BT Maastricht 

@boelszanders.nl 

T +31 (0)88 304 02 16 

F +31 (0)43 362 65 62 

Op 15 april 2017 heeft cliënte Dracula per aangetekende brief laten weten het 
gebruik van de onroerende zaak staande en gelegen aan de Hoenderstraat nr. 2b te 
Margraten (hierna: "het pand") te beëindigen per 15 april 2018. Dracula dient het 
pand daarom uiterlijk op 15 april 2018 volledig ontruimd, behoodijk 
schoolilgemaakt en onder inlevering van alle sleutels aan cliënte ter beschikking te 
stellen. Eventuele beschadigingen aan het pand dienen uiterlijk op 15 april 2018 te 
zijn hersteld. 

Op 29 en 30 januari 2018 ontving cliënte van meerdere omwonenden het bericht 
ontving dat Dracula (door natrekking of anderszins) aan cliënte in eigendom 
toebehorende zaken uit het pand aan het verwijderen is. Van omwonenden heeft 
cliënte vernomen dat inmiddels diverse kasten en radiatoren uit het pand zijn 
verwijderd en dat Dracula voornemens is om ook de bar en de grindvloer uit het 
pand te verw.ijderen. 

Dracula maakt hiermee inbreuk op het eigendomsrecht van cliënte. Dracula handelt 
hiermee ipso facto onrechtmatig jegens cliënte en pleegt - voorzover van 
toepassing - wanprestatie onder de mondelinge overeenkomst. Namens cliënte 
sommeer ik Dracula derhalve om deze (sloop)werkzaamheden direct te staken en 
gestaakt te houden en cliënte in de gelegenheid te stellen om het pand te 
inspecteren. Graag verneem ik uiterlijk 31 januari 2018 12:00 uur of Dracula 
aan deze sommatie gevolg zali geven. 

Nu Dracula reeds diverse zaken uit het pand heeft verwijderd heeft cliënte schade 
get:eden. Namens cliënte stel ik Dracula hierbij aansprakelijk voor alle schade die 
cliënte heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van voornoemde 
(sloop)werkzaamheden. Ik verzoek u mij uiterlijk 31 januari 2018 12:00 uur 
schriftelijk te bevestigen dat Dracula aansprakelijkheid erkent en de nog nader vast 
te stellen schade zal vergoeden. 

Boels Zanders Advocaten IS de handelsnaam van Boéls 2ande~ NV, gevestigd te Maastricht en lngèschreven In het Handelsregister onder nummer 14087235. 
Op de dienstverlening. door Boels Zanders NV Zijn algemene voo~aarden van toepassing, welke voorwaarden onder meer een beperking van de aansprakelijkheid 
bevatten. De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij, de Kamer van Koophandel en zijn In te zien op www.boelszanders.nl 
Ud van ADVOC, .het lntematlonale Netwerk van OnafhankellJke Advocatenkantoren,www.advoc.com/ ISO 9001:2015 

!BAN-rekeningnummer derdengelden NL95RABO 0159 9266 10, BIC RABONL2U t .n.v. Stichting Trustaccount Boels Zanders Advoeatan 



Boels 
Zanders 

Advocaten 

Aangezien deze brief een aanzegging met rechtsgevolg betreft, wordt deze brief 
rechtstreeks aan Dracula gestuurd. Teneinde uw advocaat gelijktijdig van de inhoud 
van deze brief in kennis te stellen, ontvangt hij een kopie van deze brief. 

Hoogachtend, 
Boels Zanders NV 
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