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HOFSRTB/ArgonBV
T.a.v. RTB HoÍs
Hans Vonkslraa|TT
7558 BN HENGELO

Amsterdam, donderdag 6 mei 2013

Geachte R.T.B Hofs,

Op 27 mei 2013 hebben wij u een aangetekende brief en e-mail gestuurd
waarin we aangaven dat er bij de rechtbank een beslag was gelegd op de
domei nnaam g roenewegenenpartners. n I door het deurwaarderskantoor
Groenewege & Partners.

ln deze brieÍ gaven we u tevens een drietal opties betreft een passende
vervolgactie. We hebben u gevraagd om binnen 1O_dagen te reageren. Uit uw
e-mail van 5 juni 2013 en het telefoongesprek dat hierover volgde op 6 juni
2013 begrepen we dat u geen van deze drie opties acceptabel vindt. Daarom
ziet Domeinbalie.nl zich genoodzaakt om over te gaan op het opzeggen van
de overeenkomst. Daarmee zal de de domeinnaamregistratie van
groenewegenenpartners.nl en de anonieme registratie daarvan worden
beëindigd, overeenkomstig artikel 11 .5 van onze Algemene Voorwaarden.

11 .5. Domeinbalie.nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechteilijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden
begrepen de gevallen waarin:

- aan Klant - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend;
- ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
- het vermoeden bestaat dat Klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van
de overeenkomst kan voldoen;
- Klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de
overeenkomst met Domeinbalie.nl voortvloeiende verplichting;
- Klant inbreuk maakt op rechten van derden;
- Klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Domeinbalie.nl;
- Klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel aldan niet
aangeteke nd sch rijven ;
- bij terugkerende betalingsproblemen.

Domeinbalie.nl zalwegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn
gehouden.
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De domeihnaam groenewegen rtners
rAgen aan Groenewege & P
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We zulleni de resterende vooruitbetaalde
registratielkosten aan u crediteren.

Daarmee is deze kwestie wat ons b

Met vriendelijke giöet;

JeÍta de Ruiter
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Kantoor: Osdorper Ban 9/A, 1068-LD Amsterdam
TeleÍoon: +31 (0)20 41 1 8845
Fax: +31 (0)2O 4118846
E-mail : juridisch @domeinbalie.nl
Website : http ://www.domei nbalie. nl/
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