Op 23 nov. 2016, om 17:30 heeft <@Advocatenkantoor-DKA.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer Hendrickx, beste Jelle,
Dank voor jouw mailbericht van gisteren. Eerder vanmiddag spraken wij elkaar.
Tijdens dat telefoongesprek gaf ik jou aan dat dit mailbericht voor mij als donderslag bij heldere hemel
kwam. Ik leefde immers in de veronderstelling te wachten op jouw vertaling van hetgeen de heer
Loman nu wil. Dit was mij nog niet duidelijk.
Jij gaf mij daarop te kennen dat de heer Loman van mening is door de gang van zaken schade te
hebben geleden. Dit vertaalde zich bijvoorbeeld naar de huidige stand van zijn onderneming, welke
met een problematische schuldenpositie kampt. De heer Loman wil graag die schulden saneren en
staat het aanbieden van een akkoord voor. Daarvoor is geld nodig, hetgeen in de visie van de heer
Loman, zo begrijp ik jou, de Rabobank voor haar rekening zou dienen te nemen.
Inmiddels heeft de Rabobank de heer Loman voor een gesprek uitgenodigd.
Wij spraken af dat tijdens dat gesprek partijen niet alleen nog eens uitgebreid bij de gang van zaken
stil dienen te staan, wellicht neemt dat al wat kou weg, maar ook moeten proberen te kijken of een
oplossing gevonden kan worden. Tot in ieder geval die tijd wordt niet gepubliceerd. Mocht jij die stap
toch willen zetten, dan zul jij mij dat vooraf laten weten, zodat ik nog op de concepttekst kan reageren.
Als schot voor de boeg merk ik al op dat bijvoorbeeld de € 12.500,00 zag op de borgtochtverplichting
en niet op het afdoen van een ander geschil. Ook de mening van de Rabobank daar waar het noemen
van namen weet jij.
Bovengenoemde genoemde wens van de heer Loman zal ik zoals afgesproken aan de Rabobank
terugkoppelen.
Wordt vervolgd.
Met vriendelijke groet,
Diederik Kramer
Advocatenkantoor DKA B.V.
Bergstraat 12
6981 DC DOESBURG
Tel.: + 31 (0)313 - 71 20 20
Fax: + 31 (0)313 - 71 20 21
www.advocatenkantoor-dka.nl

Van: DK [mailto:@Advocatenkantoor-DKA.nl]
Verzonden: vrijdag 25 november 2016 14:02
Aan: 'Stichting Krediet Verdriet - Bankenboeven.nl'
CC: ''
Onderwerp: Rabobank/Stichting wij bouwen voor morgen
Geachte heer Hendrickx, beste Jelle,
Even een “tussenbericht”.
Zoals met jou be- en afgesproken probeer ik een afspraak in Utrecht te arrangeren. Of deze
bereidheid er is, is onderwerp van gesprek.
Zodra ik vanuit de Centrale Rabobank het antwoord hoor, zal ik jou berichten. Nu ik straks wegens
een bespreking uithuizig zal zijn, zal dat vandaag niet meer het geval zijn. Vanzelfsprekend blijft deze
zaak op mijn radar. Ik neem dan ook aan jou begin volgende week te kunnen informeren of het mij lukt
een gesprek te plannen. Wordt vervolgd dus.

Voor nu: prettig weekend.
Met vriendelijke groet,
Diederik Kramer
Advocatenkantoor DKA B.V.
Bergstraat 12
6981 DC DOESBURG
Tel.: + 31 (0)313 - 71 20 20
Fax: + 31 (0)313 - 71 20 21
www.advocatenkantoor-dka.nl
Please consider the environment before printing.
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of
vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet
de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of
verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te
vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons
geen accountantscontrole toegepast.
Advocatenkantoor DKA B.V. is ingeschreven bij de KvK onder nr. 09138199.
Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is
opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden.
This email and its attachments are confidential and may contain legally privileged information. You should not disclose the
contents to any other person. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this email
from your system.
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All services and other work are carried out under an agreement of instruction (‘overeenkomst van opdracht’) with
Advocatenkantoor DKA B.V. (a Dutch private limited company). The agreement is subject to the General Conditions of
Advocatenkantoor DKA B.V. Any liability shall be limited according to these General Conditions. A copy of the General
Conditions will be forwarded upon request.

