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Tqxotie von uw woning
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Geochte mevrouw Akkermons,

U heeft een hgpotheek met nummer V 702-702720. Op L november 20L8 is een betolingsochterstond
op deze hgpotheek ontstoon. Hierover hebben wij u meerdere molen gethformeerd. Hetoos is de
ochterstond nog niet voldoon. Wij goon doorom uw woning loten toxeren met ols doel deze te
verkopen. Voordot wij dot doen, geven wij u nog een kons om uw betolingsochterstond te voldoen.

Betool uw huidige ochterstond en voorkom zo toxotie
Uw betolingsochterstond is op dit moment €7 .312,23. De toxotie kunt u voorkomen door uw
ochterstond voor 28 november 2019 te voldoen. U kunt het bedrog voor die dotum ole,ggkep1o_or
ónze bi*ooliekening met n o tNe g ooo5J333 ss onderGrméld-rng von uw
h gpotheeknu mmer V L0Z-1027 20.

Toxotie von uw woning
ls het bedrog von € 7 .372,23 op 28 november 20L9 niet op onze rekening b'rjgeschreven? Don [oten wÍj
uw woning oon de Jeurlinkswg, 2 in Holten toxeren. Het doel hiervon is het bepolen von de octuele
woorde von uw woning voor de verkoop. De toxotie wordt uitgevoerd door een erkend toxoteur uit uw
regio. De toxoteur neemt contoct met u op voor het moken von een ofsprook. De kosten voor de
toxotíe komen voor uw rekening.

Neem contoct met ons op
Wij vrogen u contocL met ons op te nemen vio telefoonnummer O2O 363 36 92 om uw situotie te
bespreken. Vee[ klonten in vergelijkbore sítuoties bellen ons om hun situotie met ons te bespreken. U

kunt ons bereiken op werkdogén uon 8.00 tot 18.00 uur. Wij hetpen u groog.

Met vriendelijke groet,

Directeur Achtersto nden
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