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Aantekenen met handtekening retour 
 
 
 
Aan Hekkelman Advocaten & Notarissen 
t.a.v. mevr. Mr. M.C.J.Peters 
Postbus 3155 
6802 DD Arnhem 
 
 

Holten, 22 januari 2008 
 
 
 
Ons kenmerk : 158791 CV/EXPL 04-190 
Uw kenmerk : 20045039-BvS/kw 
Inzake  : Xenon/V.N.I. Enschede B.V.-bodemprocedure 
 
 
Geachte mevrouw Peters, 
 
In aansluiting op het telefonisch onderhoud d.d. 6 november j.l. tussen u en ondergetekende Hofs-
Akkermans ontvangt u hierbij het toegezegde chronologische overzicht van al hetgeen op de 
bovengenoemde zaak betrekking heeft. Wij pretenderen evenwel niet compleet te zijn geweest.  
De genoemde produkties hebben wij niet bijgesloten,  aangezien het merendeel uiteraard in het 
dossier van mr. Van Susante te vinden is. 
Wel sturen wij u hierbij in een aparte bijlage een aantal produkties toe, die vrijwel zeker nog niet in 
uw bezit zijn. De volgorde van de benoeming van deze stukken in het chronologisch overzicht is 
hierbij aangehouden. Ontbrekende produkties kunt u te allen tijde bij ons opvragen. 
 
Tevens ontvangt u op uw verzoek de correspondentie,  die tussen mr. Van Susante en ons is gevoerd 
rond de beëindiging van de werkzaamheden van mr. Van Susante. 
De genoemde brief van 12 januari 2005 van mr. Van Susante aan ons kunnen wij helaas niet vinden, 
maar zit ongetwijfeld bij hem in het dossier. 
  
Een en ander heeft wat lang geduurd door ziekte van beide ondergetekenden gedurende vrijwel de 
hele maand november en een deel van de maand december. Zoals u zult kunnen constateren betrof 
het ook heel veel werk. 
 
Wij stellen hierbij  Hekkelman Advocaten & Notarissen aansprakelijk voor alle schade en gevolgen 
voortgekomen uit de handelwijze van mr. S.J. van Susante met betrekking tot bovengenoemde zaak, 
dit op grond van art. 6:162 lid 1 BW.  De geleden mentale en financiële schade door ons  privé en 
met name de door het bedrijf De Hofakker B.V. van B.Th.Hofs geleden financiële schade kunnen wij 
aantonen en de betreffende documenten kunnen uiteraard overgelegd worden. Ook het causale 
verband is onzes inziens aantoonbaar. 
 
Wij doen een dringend beroep op u,  zoals ook reeds telefonisch gedaan, om de zaak zeer 
nauwkeurig te bestuderen en dan met een goed onderbouwd oordeel te komen. 
Wij zitten niet te wachten op nog meer ellende en onzekerheden na de afschuwelijke jaren, die we 
buiten onze schuld hebben moeten meemaken. 
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Natuurlijk zijn wij te allen tijde tot een gesprek bereid om de kwestie en de opgelopen schade 
eventueel in der minne te regelen. Wij benadrukken hierbij, indachtig het verloop van een eerder 
gesprek d.d. 17 december 2004 met uw heren Van Susante en Van Ravenhorst , dat wij dan wel 
serieus willen worden genomen. 
 
Wanneer er geen minnelijk akkoord mogelijk blijkt,  zijn wij in elk geval voornemens om een civiele 
procedure tegen Hekkelman Advocaten & Notarissen te entameren om zekerheid te verkrijgen 
betreffende de zaken, die mr. Van Susante in onze visie fout heeft gedaan, waarna een procedure om 
schadeloos gesteld te worden zal volgen (schadestaatprocedure). 
Ook overwegen wij dan een tuchtrechtprocedure. 
 
Wij zien uw reactie tegemoet. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
B.Th. Hofs    H.M.S. Hofs-Akkermans 
Jeurlinksweg 2 
7451 CL Holten 
 
 
Bijlagen 
 
 
 
 
 


