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Geachte mevrouw Hofs-Akkermans,

We hebben uw brief in goede orde ontvangen. Dat u het niet eens bent met de inhoud is voor ons
geen verrassing. Dat u meent dat onze ondezoeksplicht verder gaat is onjuist.

Voor de belemmeringen die u schetst, is het executiegeschil in het laren geroepen. Nu u toch een

kofigeding start, kunt u daarin de legitimiteit van de veiling laten beoordelen. Aldaar kunnen de

door u opgeworpen belemmeríngen worden bespmken, aangezien die zich niet lenen voor een

beoordeling door een ander dan de rechter. Doet u dat niet, dan is dat uw keuze en zijn de

gevolgen voor uw rekening en risico

Dreigementen zullen nlet leiden tot een ander standpunt. Slechts inhoudel'rjke argumenten kunnen

leiden tot een ander inzicht. Daar is tot op heden echter geen reden toe, anders dan uw mening

die nlet wordt gedeeld. Uw brief is hierbij dan ook integraalweersproken.

Voor de goede orde, de heer Helnsbroek is geen notaris en heefr u evenrnin toestemming gegevenn 
4',,v1

om het gesprek met hem op te nemen. Og [eer Heinsbroek heeft nooit aangegeven dat de aan te L A'Vt''
leveren stukken u moeten conveniëren . / / uo-.4 *ara^ t (cLg s e.^ 

)
Uw bewerlngen over het zonder meer uitvoeren wat de opdrachtgever wenselijk ach[ zÍjn
ongegrond en ongemotiveerd en raken derhalve kant noch wal.

Hoe het ook zij, iedere aansprakeliJkheid wordt mn de hand gewezen.

try*oegd nobrÍs

aansprakotlikheid. ziin gedepof,Érrí, biÍ dr t(smo. van l{oophandel le Eotlcrdam, zijn in le íren op lM roÍt{gàt.nl eo wa.den op veEoek í(ostelooÉ toegeaonden.

Hoogachtend,


