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Beste allen,
In de bijlage van deze e-mail treffen jullie de dagvaarding inclusief producties aan die de
deurwaarder vandaag zal betekenen.
De inhoud van de stukken spreekt voor zich.
De termijn waartegen is gedagvaard is 3 maanden (16 oktober 2013) te rekenen vanaf
aanstaande woensdag. Helaas is het niet mogelijk om deze termijn te verkorten omdat 2 van de
9 gedaagden geen bekende woon- en/of verblijfplaats hebben in Nederland of daarbuiten, en de
wet in dat geval voorschrijft dat een dagvaardingstermijn van ten minste 3 maanden in acht
moet worden genomen.
Zodra wij de daadwerkelijk betekende dagvaardingen hebben ontvangen van de deurwaarder,
berichten we jullie nader.
Mochten jullie vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,

Advocaat
T +31 10
M+31

/ +31

Volg mij op:

Ploum Lodder Princen – www.ploum.nl
Blaak 28 – 3011 TA Rotterdam
Postbus 711 – 3000 AS Rotterdam
Volg ons op:
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Deze e-mail bevat vertrouwelijke informatie en mag uitsluitend worden gebru kt door de geadresseerde of andere personen
binnen de organisatie van de geadresseerde die bevoegd zijn om kennis te nemen van de informatie die deze e-mail bevat. Op
alle diensten die Ploum Lodder Princen verricht, z jn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen,
uitprinten en downloaden via onze website www.ploum.nl. De algemene voorwaarden bevatten een beperking van
aansprakel jkheid. Ploum Lodder Princen is in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 24466720.
This e-mail contains privileged information and may be used only by the addressee or other persons within the addressee's
organization authorized to access the information contained herein. Our general terms and conditions apply to all services
performed by Ploum Lodder Princen. These can be accessed, printed and downloaded via our website www.ploum.nl. The
general terms and conditions contain a limitation of liability. Ploum Lodder Princen is registered in the Trade Register under
number 24466720.

