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Geachte confrère,
In reactie op uw brief d.d. 31 januari 2018 en telefonisch contact met mr.
op 5 februari 2018 bericht ik u als volgt.

Wijze van toezending
U stelt dat de gehanteerde termijn en de wijze van toezending van mijn brief d.d.
30 januari jl. in geen verhouding staat tot hetgeen daarmee tracht te worden
bereikt. Daarnaast stelt u dat 'de he/e gang van zaken /ijkt een dubbe/e agenda te
hebben.', dat cliënte niet transparant zou zijn in haar bedoelingen en dat deze wijze
van handelen geheel in strijd zou zijn met hetgeen besproken is op 29 november
2017.
Namens cliënte wens ik hier graag op te reageren. Het is nimmer cliënte's intentie
geweest om op excessieve of op anderszins onredelijke wijze te handelen jegens
uw cliënt. Als die indruk is gewekt, betreur ik dat.
Cliënte ontving verschillende meldingen van omwonenden en betrokkenen over
door uw cliënt verrichte (sloop)werkzaamheden aan het pand en het voornemen
van uw cliënt om (nog) meer (sloop)werkzaamheden aan het pand te verrichten,
aan cliënte werd steeds de toegang tot het pand ontzegd waardoor zij op geen
enkele wijze de huidige staat van het pand kon vaststellen en bovendien verloopt
de communicatie met uw cliënt moeizaam. Omdat cliënte haar eigendommen te
allen tijde veilig wenst te stellen en onmiddellijk alle (mogelijke) schade aan het
pand wilde voorkomen, heeft zij -onder afweging van de belangen van alle
betrokkenen -gekozen voor betreffende gehanteerde termijn en wijze van
toezending.
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Cliënte betwist overigens niet op transparante wijze te hebben gehandeld dan wel
in strijd te hebben gehandeld met hetgeen tussen haar en uw cliënt is besproken.
Dat cliënte -onder andere - op basis van de te nemen foto's tijdens de
vooropname zal bezien of zij bepaalde roerende zaken of onroerende zaken tegen
een redelijke vergoeding wenst over te nemen, kan geen verrassing zijn. Dat
cliënte na de vooropname en aan de hand van de hieronder te noemen opgave door
uw cliënt een dergelijke overweging zal maken is immers besproken tijdens de
bespreking op 29 november 2017.
Afspraak vooropname en wijze van oplevering
Van cliënte heb ik vernomen dat er maandag 5 februari jl. om 10.00 uur een
vooropname van het pand heeft plaatsgevonden en dat dit ordentelijk is verlopen.
Dat is goed om te constateren. Gelet op hetgeen tijdens die vooropname is
aangetroffen, ware het achteraf bezien wellicht beter geweest om eerst
confraterneel contact te zoeken in plaats van het laten betekenen van een
deurwaardersexploot.
Wat mij betreft laten partijen hetgeen de afgelopen dagen is gebeurd achter zich en
richten zij hun aandacht op de inhoud, zonder verdere emoties. Het enige dat
partijen inhoudelijk nog verdeeld houdt, is de wijze van oplevering van het pand.
Ten aanzien van die oplevering merk ik -wellicht ten overvloede - op dat Dracula
het pand is goede staat dient te houden en op 15 april 2018 in goede staat dient op
te leveren. Zoals u stelt in uw brief d.d. 31 januari 2018 is uw cliënt inderdaad
gerechtigd om alle roerende zaken die haar eigendom zijn uit het pand te
verwijderen.
Dit is anders voor alle zaken die in c.q. aan het pand zijn aangebracht waar cliënte
door natrekking eigenares van is geworden. Ingevolge artikel 5:3 BW wordt de
eigenaar van een zaak (door natrekking) eigenaar van al haar bestanddelen. Een
bestanddeel van een zaak is op grond van artikel 3:4 lid 2 BW een zaak die zodanig
met een hoofdzaak is verbonden dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden
zonder dat beschadiging van betekenis wordt aangebracht aan een der zaken.
Hieronder vallen -onder andere doch niet uitsluitend - de bar, DJ-tafel ('de
vrachtwagen'), mechanische ventilatie en afzuiging, CV installatie en de maatwerk
kasten. Deze zaken zitten alle "aard en nagelvast" aan het pand en zijn door
natrekking eigendom van cliënte geworden. Wat cliënte betreft is het uw cliënt niet
toegestaan betreffende zaken te verwijderen. Gelieve mij -teneinde daarover
helderheid te verkrijgen -schriftelijk te bevestigen dat uw cliënt deze zaken in het
pand zal achterlaten, onder opgave van alle roerende zaken die zij voornemens is
mee te nemen. Tevens verzoek ik u mij een opgave te doen van de door uw cliënt
gewenste vergoeding voor de zaken die door haar in het pand worden
achtergelaten.
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Zoals reeds hierboven gezegd, zal cliënte aan de hand van -onder andere - de
hiervoor bedoelde opgave bezien of zij desbetreffende zaken wenst over te nemen
tegen de door uw cliënt gewenste vergoeding.
Hoogachtend,
Boels Zanders NV
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