Stichting Dracula

Van:
Verzonden: zondag 25 februari 2018 18:25
Aan:
@boelszanders.nl
Onderwerp: Uw referentie: GV/MdK/7010669; Onze referentie: Stichting Dracula/Gemeente Eijsden‐Margraten ‐
17/0008
Geachte Collega,
Uw verzoek om het verlengen van de termijn voor een reactie aan de zijde van uw cliënte heb ik met het bestuur van
mijn cliënte besproken.
Voor wat betreft de zaken die in mijn brief van 11 februari 2018 zijn genoemd in categorie 1 is het verlengen van de
termijn geen bezwaar. Deze zaken blijven immers hoe dan ook achter in het pand en cliënte wil in het kader van de
verbetering van de verstandhouding tussen partijen de financiële afwikkeling wel aanhouden tot na de
collegevergadering.
Voor de zaken die in mijn bovengenoemde brief zijn benoemd onder categorie 2 is dit echter niet mogelijk. In verband
met de beperkte tijd die resteert om het pand conform de wensen van de gemeente te ontruimen hebben een aantal
bestuursleden van mijn cliënte vrije dagen opgenomen begin maart 2018 om de ontruiming te effectueren.
Gezien het relatief beperkte financiële belang zou het mogelijk moeten zijn om over het al dan niet overnemen van
zaken uit categorie 2 een beslissing te nemen uiterlijk 1 maart a.s. De interne financiering van deze overname is
vervolgens aan de gemeente.
De afwikkeling van de overname van eventuele zaken in het pand en de door uw cliënte te betalen vergoeding
daarvoor is pas laat op gang gekomen. Dit zorgt nu voor wellicht onnodige tijdsdruk. Indien partijen overeenstemming
bereiken over het naar achter verschuiven van de datum van de overdracht/oplevering van het pand, dan kunnen
partijen rustig over de deze punten van gedachten wisselen. De termijn waarmee de datum zou moeten worden
verplaatst zou op zijn minst enkele weken dienen te zijn. Op die manier wordt de tijdsdruk weggenomen aan de zijde
van mijn cliënte met betrekking tot de ontruiming van het pand en kan uw cliënte de gepaste tijd nemen voor haar
besluitvorming.
Uw reactie met betrekking tot het voorgaande zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Folkertsma Advocaten B.V.
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VERTROUWELIJKE INFORMATIE & ALGEMENE VOORWAARDEN:
Folkertsma Advocaten is een advocatenkantoor gevestigd in Maastricht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 63654091. Op haar dienstverlening zijn van
toepassing haar algemene voorwaarden, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden staan op de website: www.folkertsma-advocaten.nl.
Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt u op eerste verzoek toegezonden. Dit bericht en alle bijlagen bij dit bericht kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de

geadresseerde bent verzoeken wij u vriendelijk onmiddellijk contact met de verzender op te nemen en de inhoud van dit bericht of de daarbij gevoegde bijlagen niet aan derden te onthullen, noch
deze te kopiëren of op te slaan op welke gegevensdrager dan ook, noch deze voor welk doel dan ook te gebruiken. Dank u.
CONFIDENTIALITY & GENERAL TERMS:
Folkertsma Advocaten is a law firm based in Maastricht; registration number Chamber of Commerce: 63654091. All activities are carried out under applicability of our general terms and conditions.
These general terms contain amongst others a limitation of liability. Our general terms and conditions are published on our website: www.folkertsma-advocaten.nl. They will be sent to you on first
request.
This message and any attachments are confidential and may also contain attorney-client privileged information. If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not
disclose the contents to any other person, store or copy the information in any medium, or use it for any other purpose. Thank you.
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