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Geachte heer, mevrouw,

Bij brief van ING Bank N.V. gedateerd op 18 augustus 2020, is aan mijn kantoor opdracht gegeven
om, in verband met het niet-nakomen van financiële verplichtingen kachtens de hypotheekaKe,
over te gaan tot openbare executieveiling ingevolge artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek van het
yengenoemd ieglstergoe{'àsmédè van-G veipandè roerendè-zaFn als b&Ioèfdl[ aftïLef

----------E

3:254 Burgerlijk Wetboek.

Ik stel u in de gelegenheÍd om binnen een termijn van 6 dagen na dagtekening dezer een afspraak
te maken voor een bespreking met ondergetekende (de bespreking dient derhalve binnen
voormelde 6 dagen plaats te vinden) danwel schriftelijk te berichten welke passende
maatregelen u heeft getroffen ter voorkoming van deze veiling. De procedure kan in beginsel
alleen worden gestaakt na een ondubbelzinnige opdracht van de executant daaftoe. Gedurende
het veilingproces ontstaan extra kosten naast de reeds gemaakte voorbereídingskosten. Alle met
deze executieveiling samenhangende kosten en voorbereidingskosten zullen ten laste van de
debíteur(en) van de executant worden gebracht als de veiling voortijdíg wordt gestaakt.

In het geval van veíling verzoek ík u zoveel mogelijk uw medewerking te verlenen aan de veiling,
zoals het gelegenheid bieden voor bezichtigíng, het verschaffen van informatie enzovoorts, zodat

ook in uw belang een zo hoog mogelijke opbrengst wordt gegenereerd. De executant zal immers
eventuele tekoften op haar debiteur(en) verhalen.

Toegevoegd notaris
aanspraketíkheid, zijn gèdeponeerd bij de Kamer van Koophandet te Rotterdam, zUn in te zien op M.roxlegal.nI en worden op vèrzoek kostetoos toegezonden.

