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A.M.L. van Rooij en  
J.E.M. van Rooij van Nunen e.a.  
Vanaf 1 januari 2011 wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven (België). 

 

 

 

 
Aantekenen 
 
Aan: Essent Retail Energie B.V.  
t.a.v. de algemeen directeur 
namens deze Lisan Ghielen 
postbus 1484 
5200 BM, ’s-Hertogenbosch   
 

Zonhoven: 12 mei 2015  
Ons Klantnummer: 102206803 
Ons kenmerk: AvR/12052015/Som  
 

 
Sommatie aan Essent Retail Energie B.V., namens deze haar algemeen directeur, namens deze Lisan Ghielen,    
om op grond van de inhoud van dit schrijven vóór uiterlijk 23 mei 2015 te hebben beslist: 

 
I. dat de op 3 april 2015 (klantnummer: 102206803) aan A. van Rooy, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-

Oedenrode opgestuurde eindafrekening vóór uiterlijk 23 mei 2015 is ingetrokken omdat door 

A.M.L. van Rooij (klantnummer: 102206803) betreffende daarop vermelde gegevens nooit zijn 
doorgegeven en derhalve door iemand anders moeten zijn doorgegeven zonder voorafgaande 
toestemming van A.M.L. van Rooij.       
 

II. dat de in opdracht van B.C.M. Jansen. Ollandseweg 117. 5491 XA Sint-Oedenrode éénzijdig 
doorgevoerde contractbreuk met A.M.L. van Rooij als eigenaar van de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en daaraan onlosmakelijk verbonden zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn in de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A gevestigde 
bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij 
Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De 
Groenen vóór uiterlijk 23 mei 2015 is hersteld.  

 
III. dat de levering van elektriciteit en gas aan B.C.M. Jansen. Ollandseweg 117. 5491 XA Sint-

Oedenrode, voor de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan 
A.M.L. van Rooij de eigenaar is en waarin ook zijn bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen zijn gevestigd vóór uiterlijk 23 mei 2015 is gestopt.   

 
IV. dat door Essent Retail Energie B.V. alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn 

gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van 
Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige 
daaraan verbonden slachtoffers aangerichte schade, vanaf de dag dat er voor de woningen op 
het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode  elektriciteit en gas is geleverd aan 
B.C.M. Jansen, zal vergoeden, waarvan de hoogte zal worden bepaald door een in Nederland 

erkende deskundige. 
 
In geval vóór uiterlijk 23 mei 2015  niet positief is beslist op deze sommatie zal tegen Essent Retail Energie 

B.V., haar algemeen directeur en haar werkneemster Lisan Ghielen strafaangifte worden gedaan.  
Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze sommatie worden overlegd. 

 
Deze sommatiebrief bevat 20 pagina’s met bijbehorende bijlage (4 blz.), totaal: 24 blz. 

 
 
Geachte mevrouw Lisan Ghielen, 
 
De volgende natuurlijke personen en rechtspersonen: 

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar hoofdverblijfplaats 

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als zaakvoerder 
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A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 1998 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als directeur A.M.L. 
van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België); 

5. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 
1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, vanaf 

5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België);  

7. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als gemachtigd bestuurder A.M.L. 
van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België); 

 
maken u hierbij kenbaar dat als gevolg van door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in 
onderlinge samenspanning met de bewaarder van het kadaster vanaf 1 januari 2011 bewust 
gepleegde domiciliefraude over de hoofdverblijfplaats van A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. 
van Rooij van Nunen Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, namens 
deze Rob van den Witteboer, op 29 januari 2015 in 12 of 13 containers alle eigendommen van A.M.L. 
van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen (waaronder vertrouwelijke dossierstukken, 
archiefstukken, wetboeken e.d.) uit de woningen ’t Achterom 9-9A en bijbehorende bedrijfsgebouwen 
heeft gestolen, zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij en zonder 
voorafgaande toestemming van de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de 
politieke Partij De Groenen.  Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast onze bij e-mail d.d. 5 mei 
2015 (12:14 uur) verstuurde herhaalde sommatie aan Van Kaathoven Logistics B.V. te Sint-
Oedenrode, waarop tot op heden nog niet is gereageerd:  
 

              
 
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  

 

 
                

 
Verstuurd per e-mail 

 
Aan: Van Kaathoven Logistics B.V.  
t.a.v. algemeen directeur  
Rob van Kaathoven  
namens deze Rob van den Witteboer,  

Postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode  
(e-mail: info@vankaathovengroep.nl) 

 
 

Zonhoven: 5 mei 2015  
Ons kenmerk: AvR/JvN/29042015/Som  
 
Geachte heer Rob van den Witteboer,  
 
Bij aangetekende brief d.d. 29 april 2015 (AvR/JvN/29042015/Som) hebben wij aan Van Kaathoven Logistics 
B.V., t.a.v. algemeen directeur Rob van Kaathoven, de volgende sommatie laten uitgaan. 

 

 
Sommatie aan Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze algemeen directeur Rob van Kaathoven, om op 
grond van de inhoud van dit schrijven vóór uiterlijk 5 mei 2015 te hebben beslist: 

 
I. dat de in 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen van 

A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven  Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen na 30 april 2015 
niet worden vernietigd of verkocht.  
 
 

http://www.vankaathovengroep.nl/index.php?pid=8&berichtid=42
mailto:info@vankaathovengroep.nl
https://www.google.be/url?url=https://nl.linkedin.com/in/robvankaathoven&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KZlIVezXK4LxaP_AgLAM&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNEqXzt0UrklzUhfpFlAo8_-AOAqjQ
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II. dat de in 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen van 

A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven  Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen vóór uiterlijk 9 
mei 2015 zijn teruggebracht op de plaats waar Van Kaathoven Logistics B.V.  deze 

eigendommen heeft gestolen, te weten op de parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom 
van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat daaruit niets kan 
worden weggehaald. 
 

III. dat door Van Kaathoven Logistics B.V. alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, 
zijn gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden 
en alle overige daaraan verbonden slachtoffers, vanaf 29 januari 2015 (de dag van het stelen) 

aangerichte schade (zowel materieel en immaterieel) zal vergoeden, waarvan de hoogte zal 
worden bepaald door een in Nederland erkende deskundige. 

 
In geval vóór uiterlijk 5 mei 2015  niet positief is beslist op deze sommatie zal tegen Van Kaathoven 

Logistics B.V., haar algemeen directeur en haar werknemer Rob van den Witteboer strafaangifte worden 
gedaan. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze sommatie worden overlegd.  

Deze sommatie bevat 133 pagina’s met bijbehorende stukken A t/m Q (91 blz.), totaal: 224 blz.. 

 
 
Voor ons gehele sommatieverzoek d.d. 29 april 2015 (AvR/JvN/29042015/Som)  met onderliggende stukken, 
verwijzen wij u naar de volgende link met deeplinks: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-sommatie-terugbrengen-containers-aan-firma-van-
kaathoven-sint-oedenrode.pdf    

 
Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Bij e-mail d.d. 4 mei 2015 (17: 21 uur) ontvangen wij daarop van een “anoniem” persoon, ondertekend namens 
VAN Kaathoven Logistics B.V., een brief d.d. 4 mei 2015 (ref: PvZ/2015.05.04.03) gelijk aan de e-mail met 
daarin letterlijk de volgende tekst: 
 

 
Van: Info - Van Kaathoven Groep <info@vankaathovengroep.nl> 

Datum: 4 mei 2015 17:21 
Onderwerp: uw aangetekende stukken van 29 april 2015 
Aan: "de.groenen.belgie@gmail.com" <de.groenen.belgie@gmail.com> 
 
Geachte heer van Rooij, 
  
In aansluiting op uw brief en bijbehorende bijlagen met kenmerk AvR/JvN/29042015/Som van 29 april 2015 
willen wij u hierbij berichten dat wij de stukken in goede orde hebben ontvangen. 
  
Wij verzoeken u om contact op te nemen met de gemeente Sint-Oedenrode, zij zijn inmiddels van 

bovengenoemde schrijven op de hoogte gebracht. 
  
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en verblijven, 
  
Met vriendelijke groeten 
Afd. verkoop 
  
Van Kaathoven Groep - een wereld zonder afval 

 

Postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode 

     

Vliegeniersstraat 27, Uden 

0900-KAATHOVEN 

www.vankaathovengroep.nl 

 Tel. :  

Mob. : 

+31 413 745 830  

+31 613 280 907 

 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-sommatie-terugbrengen-containers-aan-firma-van-kaathoven-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2015-sommatie-terugbrengen-containers-aan-firma-van-kaathoven-sint-oedenrode.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-30.php
http://www.vankaathovengroep.nl/
tel:%2B31%20413%20745%20830


4 
© 

 
Onze afdelingen zijn ook bereikbaar via email: 

orders@vankaathovengroep.nl 

verkoop@vankaathovengroep.nl 

facturatie@vankaathovengroep.nl 

administratie@vankaathovengroep.nl 

- 

- 

- 

- 

Opdrachten 

Afdeling Verkoop en Marketing 

Facturatie en Debiteurenbeheer 

Crediteurenadministratie 

 

 
Kennelijk heeft betreffende “anoniem” persoon die namens Van Kaathoven Logistics B.V. bovenstaande e-mail 
heeft geschreven onze sommatie niet goed begrepen.  
 
De feiten zijn als volgt:  

 
Op 29 januari 2015 was A.M.L. van Rooij (samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen) volgens de 

eigendom gegevens van het Kadaster eigenaar van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode met de volgende onderliggende  percelen P 526, P 525, P 508, P 509, P 510 en P 516. Zonder 
voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij en zonder toestemming van de daarin 
gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij 
Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen  
heeft Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze Rob van den Witteboer, in opdracht  van een criminele 
organisatie (zijnde de gemeente Sint-Oedenrode e.a.) 12 of 13 containers laten afzetten op perceel P 526.  
 
In opdracht van SNS Bank NV, namens deze VVD fractievoorzitter Ronald Veen van de gemeente 

Veenendaal, heeft de door SNS Bank NV betaalde gerechtsdeurwaarder R.C.M. Treffers, namens Jongejan 
Wisseborn Gerechtsdeurwaarders B.V. Drielandendreef 38, 3845 CA Harderwijk, alle eigendommen van A.M.L. 
van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke 
Partij De Groenen (waaronder vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d.) uit de woningen ’t 
Achterom 9-9A en bijbehorende bedrijfsgebouwen laten halen en in de door Van Kaathoven Logistics B.V., 
namens deze Rob van den Witteboer, op het perceel P 526 van eigenaar A.M.L. van Rooij neergezette 12 tot 13 
containers laten opbergen zonder enig vonnis, arrest, beschikking of beslissing van een rechtbank of 
gerechtshof.      

 
Dezelfde dag nog (op 29 januari 2015) heeft  Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze Rob van den 

Witteboer, de in opdracht van SNS Bank NV (Nederlandse Staatsbank) volgepakte 12 of 13 containers met 
eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen (waaronder vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, 
wetboeken e.d.) van het perceel P 226 gestolen zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van 
Rooij en zonder toestemming van de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke 
Partij De Groenen, zonder enig vonnis, arrest, beschikking of beslissing van een rechtbank of 
gerechtshof.    

 
Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze Rob van den Witteboer, heeft zich hierbij dan ook schuldig 

gemaakt aan de grootste eigendom roof uit de Nederlandse geschiedenis. De schade als gevolg daarvan bij 
A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige 
daaraan verbonden slachtoffers belopen tot op heden miljoenen euro’s en groeien naar verwachting dagelijks 
met tienduizenden euro’s, waarvoor onmiskenbaar Van Kaathoven Logistics B.V. verantwoordelijk en 
aansprakelijk is.  
 
Als gevolg van partijpolitieke corruptie binnen de gemeente Sint-Oedenrode en de gemeente Heusden heeft  
A.M.L. van Rooij op 21 april 2010 naar België moeten vluchten om door toedoen van de stelende  burgemeester 
Peter Maas en voormalig Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk - van de Laar van Sint-Oedenrode niet te 
worden vermoord door Robert en Mies van den Biggelaar (die daarvoor indirect met honderdduizenden euro’s is 
beloond) en verblijft A.M.L. van Rooij als gevolg daarvan noodgedwongen al meer dan vijf jaar onafgebroken in 
België. Voor feitelijke onderbouw lees de volgende link met deeplinks op de website van de Europese De 
Groenen (www.degroenen.eu):  
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.   
 

mailto:orders@vankaathovengroep.nl
mailto:verkoop@vankaathovengroep.nl
mailto:facturatie@vankaathovengroep.nl
mailto:administratie@vankaathovengroep.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-30.php
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://blog.geld.nl/Geldzaken/nationalisatie-sns-reaal.aspx
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/hennep-heusden
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Als gevolg van deze gewelddadige alles stelende domiciliefraude plegende partijpolitieke corruptie vanuit de 
gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden wonen A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij 
van Nunen al vanaf 1 januari 2011 (4,3 jaar lang) op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven, met een rechtsgeldig geregistreerd huurcontract zonder te zijn ingeschreven in het bevolkingsregister 
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister en zonder te beschikken over een wettelijk verplichte 
Belgische identiteitskaart, waarvoor de Belgische regering, kamer van volksvertegenwoordigers en senaat 
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Om die reden laten wij een kopie van deze aanvullende sommatie 
toekomen aan:  

- Charles Michel, Eerste Minister (info@premier.fed.be); 
- Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote 

Steden en de Regie der gebouwen kabinet.jambon@ibz.fgov.be); 
- Koen Geens, minister van Justitie (info.kabinet@just.fgov.be); 
- Didier Reynders, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken 

(contact.reynders@diplobel.fed.be); 
- Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van werk, Economie en Consumenten, belast met 

Buitenlandse Handel (info@peeters.fed.be);  
- Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, 

Telecom-municatie en Post (info@decroo.fed.be);  
- Johan Van Overveldt, Minister van Financiën (info@kcfin.be);  
- Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

(Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be);  
- Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der 

Belgische spoorwegen (Jacqueline.Galant@galant.fed.be); 
- Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke 

Integratie (info@borsus.fgov.be);  
- Hervé Jamar, Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij (info@jamar.fed.be); 
- Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling 

(info@marghem.fed.be);  
- Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen (info@bacquelaine.fed.be);  
- Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (kabinet@mod.mil.be);  
- Siegfried Bracke, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

(siegfried.bracke@dekamer.be);  
- Christine Defraigne, Voorzitter senaat (cdefraigne@presidium.senate.be);   

 
Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij Van Kaathoven Logistics B.V., namens deze algemeen 
directeur  Rob van Kaathoven, om op grond van de inhoud van dit schrijven op uiterlijk 5 mei 2015 te hebben 

beslist: 
 

I. dat de in 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen van 
A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen na 30 april 2015 niet worden vernietigd of verkocht.  
 

II. dat de in 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen van 
A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen vóór uiterlijk 9 mei 2015  zijn teruggebracht op de 

plaats waar Van Kaathoven Logistics B.V.  deze eigendommen heeft gestolen, te weten op de 
parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig  afgesloten en/of 
van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald. 
 

III. dat door Van Kaathoven Logistics B.V. alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn 
gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van 
Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige 
daaraan verbonden slachtoffers, vanaf 29 januari 2015 (de dag van het stelen) aangerichte 

schade (zowel materieel en immaterieel) zal vergoeden, waarvan de hoogte zal worden bepaald 
door een in Nederland erkende deskundige 

 
In geval op uiterlijk 5 mei 2015 niet positief is beslist op deze sommatie zal tegen Van Kaathoven Logistics 

B.V., haar algemeen directeur, haar bestuursleden en haar werknemer Rob van den Witteboer strafaangifte 
worden gedaan. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze herhaalde sommatie worden 
overlegd.  
 
In afwachting van de hierboven verzochte beslissing op uiterlijk 5 mei 2015, verblijven wij;  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@premier.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:kabinet.jambon@ibz.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:info.kabinet@just.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:contact.reynders@diplobel.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@peeters.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@decroo.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf
mailto:info@kcfin.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:Jacqueline.Galant@galant.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-willy-borsus-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@borsus.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@jamar.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@marghem.fed.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:info@bacquelaine.fed.be);
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:kabinet@mod.mil.be);
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:siegfried.bracke@dekamer.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
mailto:cdefraigne@presidium.senate.be
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Hoogachtend;  

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar hoofdverblijfplaats 

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
3. Camping en Pensionstal “Dommeldal”, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-

Oedenrode (Nederland) met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 

(Nederland) met als directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

5. Van Rooij Holding B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), 

met als bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, vanaf 

5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België);  

7. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9,  5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van 
Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België); 

        
PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning op het 

adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij een kopie van 
deze nadere stukken laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht (www.degroenen.nl) 
en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op internet laten plaatsen. 
 
Bijlage: 

- Brief d.d. 4 mei 2015 (ref: PvZ/2015.05.04.03) van Van Kaathoven Losgistics B.V. aan Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Van: THE EUROPEAN GREENS Belgie <de.groenen.belgie@gmail.com> 

Datum: 5 mei 2015 12:14 
Onderwerp: Herhaalde sommatie aan Van Kaathoven Logistics B.V. naar aanleiding van brief d.d. 4 mei 2015 
(ref: PvZ/2015.05.04.03) 
Aan: info@vankaathovengroep.nl, orders@vankaathovengroep.nl, verkoop@vankaathovengroep.nl, 
facturatie@vankaathovengroep.nl, administratie@vankaathovengroep.nl 
Cc: "info@premier.fed.be" <info@premier.fed.be>, kabinet.jambon@ibz.fgov.be, info.kabinet@just.fgov.be, 
contact.reynders@diplobel.fed.be, info@peeters.fed.be, info@decroo.fed.be, info@kcfin.be, 
Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be, Jacqueline.Galant@galant.fed.be, info@borsus.fgov.be, 
info@jamar.fed.be, info <info@marghem.fed.be>, info@bacquelaine.fed.be, kabinet@mod.mil.be, 
siegfried.bracke@dekamer.be, cdefraigne@presidium.senate.be 
 
 

Nadat op 29 januari 2015 Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode, 
namens deze Rob van den Witteboer, in 12 of 13 containers alle eigendommen van A.M.L. van Rooij, 
J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de 
politieke Partij De Groenen (waaronder vertrouwelijke dossierstukken, archiefstukken, wetboeken e.d.) 
uit de woningen ’t Achterom 9-9A en bijbehorende bedrijfsgebouwen heeft gestolen heeft B.C.M. 
Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode vrij van al die door Van Kaathoven Logistics 
B.V. gestolen eigendommen (met de hulp van een criminele organisatie) zich de woningen op het 
adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende bijgebouwen, 
opstallen en onderliggende grond (perceelnummers: P 508, P 509, P 510, P 516, P517, P 525 en P 
526) vanaf 19 februari 2015 onrechtmachtig toegeëigend. Daarover hebben wij bij aangetekende 
brief d.d. 22 februari 2015 de hieronder ingelaste sommatie aan B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 
5491 XA Sint-Oedenrode laten uitgaan.  
 
 
 
 

http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/
mailto:cdefraigne@presidium.senate.be
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  

3520 te Zonhoven (België)  

Aantekenen en per fax 0413 472176  

en per e-mail: b.jansen10@chello.nl 
 
Aan. B.C.M. Jansen 
Ollandseweg 117 
5491 XA Sint-Oedenrode  
 

Zonhoven: 22 februari 2015  
Ons kenmerk: AvR/22022015/Som 
 

 
Sommatie: A.M.L. van Rooij sommeert B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode om op 
grond van de inhoud van deze sommatie vóór uiterlijk 26 februari 2015 de van notaris mr. J.L.G. (Jos) 

Fleuren van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen verkregen sleutels van de woningen op het adres 
’t Achterom 9 en 9A, als ook van bijbehorende opstallen en bijgebouwen, te hebben (laten) afgeven op mijn 
woonadres, tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  
 
Slotenvervanging: In geval B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode aan 
bovengenoemde sommatie vóór uiterlijk 26 februari 2015 geen uitvoering heeft gegeven dan zal door 

A.M.L. van Rooij opdracht worden gegeven om de sloten van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A 
en bijbehorende bijgebouwen te vervangen door nieuwe sloten, zodat de daarin gevestigde bedrijven 
Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, 
hun werkzaamheden kunnen hervatten.  
Alle schade zal op u, zijnde B.C.M. Jansen worden verhaald.  
 

Deze sommatie bevat 11 blz. Bijbehorende links en deeplinks kunt u lezen in de e-mail versie 

 
Geachte heer Janssen,  
 
Bijgevoegd vindt u de kadastrale eigendomsakten van het kadaster op de toestandsdatum 18 februari 2015 

van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende 
bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en P 526  welke u ook hieronder vindt ingelast (zie 
bijlage 1)   

 
 
Kadastraal bericht eigendom  
                                                                                                                               
                                                                                                                             KADASTER  
 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen  

Betreft:                         SINT OEDENRODE P 525                                                           19-2-2015  
                                     't Achterom 9 5491 XD SINT-OEDENRODE                                9:23:04    
Uw referentie:       2704706 
Toestandsdatum:       18-2-2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kadastraal object  

                          Kadastrale aanduiding:                     SINT OEDENRODE P 525 
                          Grootte:                                             800 m2 
                          Omschrijving kadaster object            WONEN 
                          Locatie:                                              ’t Achterom 9  
                                                                                    5491 XD SINT-OEDENRODE  
                          Herinrichtingsrente                            € 5,28                                 Eindjaar: 2034 
 
 
Aantekening kadastraal object 

                         LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN 
GEBOUWEN 
 
 

mailto:b.jansen10@chello.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-februari-2015-eigendomakten-aml-van-rooij-van-de-woningen-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-februari-2015-eigendomakten-aml-van-rooij-van-de-woningen-t-achterom-9-9a.pdf
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Publiekrechtelijke beperkingen 

                      Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de  
                      Basisregistratie Kadaster. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gerechtigde 
                      EIGENDOM 
                      De heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij  
Aantekening recht 

                     BURGERLIJKE STAAT GEHUWD  

                     Betrokken persoon: 
                     Mevrouw Johanna Elisabeth Maria van Nunen 

                     't Achterom 9 A  
                     5491 XD SINT-OEDENRODE   
                     (Persoonsgegevens zijn in onderzoek bij GBA) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einde overzicht 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich 
het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet  
 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Kadastraal bericht eigendom  
                                                                                                                               
                                                                                                                             KADASTER  
 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen  

Betreft:                         SINT OEDENRODE P 526                                                           19-2-2015  
                                    't Achterom 9 A 5491 XD SINT-OEDENRODE                            9:24:13    
Uw referentie:      2704706 
Toestandsdatum:      18-2-2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
Kadastraal object  

                          Kadastrale aanduiding:                     SINT OEDENRODE P 526 
                          Grootte:                                             7340 m2 
                          Omschrijving kadaster object            BEDRIJVIGHEID (AGRARICH) TERREIN 
(AKKERBOUW) 
                          Locatie:                                              ’t Achterom 9 A 
                                                                                    5491 XD SINT-OEDENRODE  
                          Herinrichtingsrente                            € 45,42                                   Eindjaar: 2034 
 
Aantekening kadastraal object 

                         LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN 
GEBOUWEN 
 
Publiekrechtelijke beperkingen 

                      Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de  
                      Basisregistratie Kadaster. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Gerechtigde 
                      EIGENDOM 
                      De heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij  

 
Aantekening recht 

                     BURGERLIJKE STAAT GEHUWD  

                     Betrokken persoon: 
                     Mevrouw Johanna Elisabeth Maria van Nunen 

                     't Achterom 9 A  
                     5491 XD SINT-OEDENRODE   
                     (Persoonsgegevens zijn in onderzoek bij GBA) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerechtigde  
                     OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN  

                     Waterschap De Dommel 
                     Bosscheweg 56 
                     5283 WB BOXTEL  
                     Postadres:                                    Postbus: 10001 
                                                                          5280 DA BOXTEL 
                    Zetel:                                             BOXTEL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einde overzicht 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich 
het rechtvoor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet  
 

 
Daarin kunt u lezen dat A.M.L. van Rooij op 18 februari 2015 de eigenaar was (en nog steeds is) van de 

woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende 
bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en P 526 (zie: www.dommeldal.eu) als ook van de 
perceelnummers: P 508, P 509, P 510, P 516.     
   
Ondanks het feit dat A.M.L. van Rooij heden op 22 februari 2015 nog steeds de wettige eigenaar is van de 

woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende 
bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en P 526 (zie: www.dommeldal.eu) als ook van de 
perceelnummers: P 508, P 509, P 510, P 516  
en het feit dat zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen volgens de valselijke GBA gegevens van de 

gemeente Sint-Oedenrode op 22 februari 2015 nog steeds haar domicilieadres heeft op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland); 
en het feit dat in de woningen op het adres  ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) de 

volgende bedrijven en politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode zit gevestigd:                
 

1. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als zaakvoerder 
A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) (lees uittreksel KvK) 

2. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 1998 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als directeur A.M.L. 
van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België)(lees uittreksel KvK); 

3. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als bestuurder A.M.L. van Rooij, 
vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België)(lees uittreksel KvK);  

4. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, 

vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met 
als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België)(lees uittreksel kvK);  

5. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als gemachtigd bestuurder A.M.L. 
van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) (lees verslag vergadering); 

 
hebben wij geconstateerd dat vanaf de toetsingsdatum 19 februari 2015 de volgende valselijke gegevens in 
het kadaster van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) met 

bijbehorende bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en P 526 (zie: www.dommeldal.eu) 
als ook van de perceelnummers: P 508, P 509, P 510, P 516 staan opgenomen:  
 

 
Kadastraal bericht eigendom                                                                                                                                
                                                                                                                                  KADASTER  
 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen  

Betreft:                          SINT OEDENRODE P 525                                                           22-2-2015  
                                     't Achterom 9 5491 XD SINT-OEDENRODE                                9:50:08    
Uw referentie:       2704706 
Toestandsdatum:       19-2-2015 

http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-camping-en-pensionstal-dommeldal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/images/3-januari-2015-erik-verbeek-nieuwe-secretaris-van-de-groenen-afdeling-sint-oedenrode.jpg
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 object  

                          Kadastrale aanduiding:                     SINT OEDENRODE P 525 
                          Grootte:                                             800 m2 
                          Omschrijving kadaster object            WONEN 
                          Locatie:                                              ’t Achterom 9  
                                                                                    5491 XD SINT-OEDENRODE  
                          Herinrichtingsrente                            € 5,28                                 Eindjaar: 2034 
 
Aantekening kadastraal object 

                         LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN 
GEBOUWEN 
 
Publiekrechtelijke beperkingen 

                      Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de  
                      Basisregistratie Kadaster. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gerechtigde 
                      EIGENDOM 
                      De heer Bernardus Cornelis Maria Jansen 

Ollandseweg 117 
5491 XA SINT-OEDENRODE   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einde overzicht 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich 
het rechtvoor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet  
 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Kadastraal bericht eigendom  
                                                                                                                               
                                                                                                                             KADASTER  
 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen  

Betreft:                          SINT OEDENRODE P 526                                                           21-2-2015  
                                      't Achterom 9 A 5491 XD SINT-OEDENRODE                            19:38:55    
Uw referentie:        2704706 
Toestandsdatum:       19-2-2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kadastraal object  

                          Kadastrale aanduiding:                     SINT OEDENRODE P 526 
                          Grootte:                                             7340 m2 
                          Omschrijving kadaster object            BEDRIJVIGHEID (AGRARICH) TERREIN 
(AKKERBOUW) 
                          Locatie:                                              ’t Achterom 9 A 
                                                                                    5491 XD SINT-OEDENRODE  
                          Herinrichtingsrente                            € 45,42                                   Eindjaar: 2034 
 
Aantekening kadastraal object 

                         LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN 
GEBOUWEN 
 
Publiekrechtelijke beperkingen 

                      Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de  
                      Basisregistratie Kadaster. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gerechtigde 
                      EIGENDOM 
                      De heer Bernardus Cornelis Maria Jansen 

Ollandseweg 117 
5491 XA SINT-OEDENRODE   
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Aantekening recht 

                     BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerechtigde  
                     OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN  

                     Waterschap De Dommel 
                     Bosscheweg 56 
                     5283 WB BOXTEL  
                     Postadres:                                    Postbus: 10001 
                                                                          5280 DA BOXTEL 
                    Zetel:                                             BOXTEL     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einde overzicht 

 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich 
het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet  
 

 
Op 6 februari 2015 heb ik met u persoonlijk daarover telefonisch overleg gehad en u op de hoogte gebracht van 
het feit dat door mr. J.L.G. (Jos) Fleuren over de executieverkoop op 5 februari 2015 valse en onvolledige 
informatie is verstrekt en de executieverkoop is gebaseerd op valselijk opgemaakte veilingvoorwaarden. Ik heb u 
daarbij uitgenodigd op mijn woonadres, tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), 
met de mededeling dat ik u dan van de feitelijke en wettelijke informatie zal voorzien. Daarvan heeft u geen 
gebruik gemaakt, wat ik betreur.    
 
Als vervolg daarop heb ik u, zijnde B.C.M. (Ben) Jansen, bij e-mail d.d. 8 februari 2015 (19:22 uur) letterlijk het 
volgende heeft gesommeerd: 
 

  
Daarnaast hebben wij hiervan een kopie laten toekomen aan:  

- Ben Jansen, wonende op het adres Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, met de 
sommatie om op 9 februari 2015 vóór uiterlijk 10.00 uur te hebben beslist dat door mr. 
J.L.G. (Jos) Fleuren over de executieverkoop op 5 februari 2015 valse en onvolledige 
informatie is verstrekt, waardoor hij afziet van de koop.  

Het bewijs van mijn sommatie aan B.C.M. (Ben) Jansen kunt u lezen in de volgende links met deeplinks aan 
feitelijke en wettelijke onderbouw: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-februari-2015-sommatie-aan-directeur-w-doelwijt-van-wisseborn-
gerechtsdeurwaarders.pdf 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders 

Ik verzoek u nogmaals kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  

Op grond van het feit dat A.M.L. van Rooij heden op 22 februari 2015 nog steeds de wettige eigenaar is van 

de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende 
bijgebouwen, opstallen e.d. op de percelen nummers: P 525 en P 526 (zie: www.dommeldal.eu) als ook van de 
perceelnummers: P 508, P 509, P 510, P 516  
en het feit dat zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen volgens de valselijke GBA gegevens van de 

gemeente Sint-Oedenrode op 22 februari 2015 nog steeds haar domicilieadres heeft op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland); 
en het feit dat in de woningen op het adres  ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD  te Sint-Oedenrode (Nederland) de 

volgende bedrijven en politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode zit gevestigd:                
 

1. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als zaakvoerder 
A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) (lees uittreksel KvK) 

2. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 1998 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als directeur A.M.L. 
van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België)(lees uittreksel KvK); 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-februari-2015-sommatie-aan-directeur-w-doelwijt-van-wisseborn-gerechtsdeurwaarders.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-februari-2015-sommatie-aan-directeur-w-doelwijt-van-wisseborn-gerechtsdeurwaarders.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/jongejan-wisseborn-gerechtsdeurwaarders
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-camping-en-pensionstal-dommeldal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
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3. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als bestuurder A.M.L. van Rooij, 
vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België)(lees uittreksel KvK);  

4. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, 

vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met 
als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België)(lees uittreksel kvK);  

5. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als gemachtigd bestuurder A.M.L. 
van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) (lees verslag vergadering); 

sommeer ik hierbij B.C.M. (Ben) Jansen om aan A.M.L. van Rooij vóór uiterlijk 26 februari 2015 op zijn 

woonadres, tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) de van notaris mr. J.L.G. 
(Jos) Fleuren van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen verkregen sleutels van de woningen op het 
adres ’t Achterom 9 en 9A, als ook van bijbehorende opstallen en bijgebouwen te hebben afgegeven, zodat 
eigenaar A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen zijn werkzaamheden voor:  

1. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als zaakvoerder 
A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) (lees uittreksel KvK) 

2. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 1998 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als directeur A.M.L. 
van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België)(lees uittreksel KvK); 

3. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als bestuurder A.M.L. van Rooij, 
vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België)(lees uittreksel KvK);  

4. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, 

vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met 
als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België)(lees uittreksel kvK);  

5. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als gemachtigd bestuurder A.M.L. 
van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) (lees verslag vergadering); 

 
kan voortzetten nadat de vele containers, door de firma van Kaathoven te Sint-Oedenrode gestolen 
eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooij Holding B.V. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. 
en de Politieke Groepering De Groenen (waaronder veel vertrouwelijke stukken en dossiers van cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.) weer kan terugbrengen en zijn teruggeplaatst in de woningen, opstallen en 
bijgebouwen waar ze zijn gestolen.  
 
In geval u de van notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren verkregen sleutels van de woningen op het adres ’t Achterom 9 
en 9A, als ook van bijbehorende opstallen en bijgebouwen, vóór uiterlijk 26 februari 2015 niet heeft (laten) 

afgeven op mijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), dan zal door A.M.L. van Rooij 
opdracht worden gegeven om de sloten van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A en bijbehorende 
bijgebouwen te vervangen door nieuwe sloten, zodat de daarin gevestigde bedrijven Camping en pensionstal 
‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, hun werkzaamheden kunnen 
hervatten. Daarbij zal alle schade op u, zijnde B.C.M. Jansen,  worden verhaald. 
 
Behoudens afgifte van de sleutels van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, als ook van bijbehorende 
opstallen en bijgebouwen, bij A.M.L. van Rooij op zijn woonadres, tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België) vóór uiterlijk 26 februari 2015 gaat de persoon A.M.L. van Rooij, die vanaf 1 

januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen woont op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), ervan uit dat u geen uitvoering geeft aan deze sommatie. 
Wij achten het van groot belang om dat in dit schrijven schriftelijk vast te leggen daar er anders sprake is van het 
bewust toebrengen van schade aan A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, de 

bedrijven Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/images/3-januari-2015-erik-verbeek-nieuwe-secretaris-van-de-groenen-afdeling-sint-oedenrode.jpg
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-camping-en-pensionstal-dommeldal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/images/3-januari-2015-erik-verbeek-nieuwe-secretaris-van-de-groenen-afdeling-sint-oedenrode.jpg
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Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke groepering De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode, cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en overige gerechtigden, te beginnen vanaf 26 
februari 2015.    

 
In afwachting van afgifte van de verzochte sleutels vóór uiterlijk 26 februari 2015 op mijn woonadres 

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), verblijf ik: 
 
Hoogachtend;  
A.M.L. van Rooij,  
(vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven).  
 
PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning op het 

adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij een kopie van 
deze sommatie laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht (www.degroenen.nl) en bij 
de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op internet laten plaatsen. 
 
Bijlage 1 en bijlage 2 (4 blz.) volgen.  

 

 
Omdat B.C.M. (Ben) Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, blijft weigeren te reageren 
op onze hierboven ingelaste sommatiebrief d.d. 22 februari 2015 en hij steeds verder is gegaan met 
zijn gepleegde misdrijven jegens A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping 
en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen, hebben wij aan hem 
daarover bij aangetekende brief d.d. 19 april 2015 de hieronder ingelaste navolgende sommatie laten 
uitgaan, waarop hij tot op de dag van vandaag weigert te reageren, waarmee opzet van deze door 
B.C.M. (Ben) Jansen gepleegde misdrijven feitelijk is bewezen.  
 

              
 
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  

3520 te Zonhoven (België)  

 
Aantekenen en per fax 0413 472176  

en per e-mail: b.jansen10@chello.nl 
 
Aan. B.C.M. Jansen 
Ollandseweg 117 
5491 XA Sint-Oedenrode  
 

 
Ons kenmerk: AvR/19042015/Som                                                           Zonhoven: 19 april 2015 
 

 
Sommatie om als nog te reageren op onze bij aangetekende brief d.d. 22 februari 2015 (kenmerk: 

AvR/22022015/Som) gedane sommatie en om niet meer vernielingen toe te brengen aan de eigendommen 
van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ en de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, waarin J.E.M. van 
Nunen als wonende staat ingeschreven en waarin de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V. en de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, zijn gevestigd.  
 

Deze sommatie bevat 3 pagina’s 

 
 
Geacht heer B.C.M. Jansen, 
 
De volgende natuurlijke personen en rechtspersonen: 

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar hoofdverblijfplaats 

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032 , 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als zaakvoerder 
A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België); 
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4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 1998 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als directeur A.M.L. 
van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België); 

5. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als bestuurder A.M.L. van Rooij, 
vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, 

vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met 
als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België);  

7. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als gemachtigd bestuurder A.M.L. 
van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België); 

maken melding van het feit dat u tot op heden (na maar liefst 2 maanden) nog steeds niet heeft gereageerd op 

de bij aangetekende brief d.d. 22 februari 2015 (en fax) verstuurde sommatie, waarin letterlijk het volgende is 
gesommeerd:  
 

 
Sommatie: A.M.L. van Rooij sommeert B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode om op 
grond van de inhoud van deze sommatie vóór uiterlijk 26 februari 2015 de van notaris mr. J.L.G. (Jos) 

Fleuren van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen verkregen sleutels van de woningen op het adres 
’t Achterom 9 en 9A, als ook van bijbehorende opstallen en bijgebouwen, te hebben (laten) afgeven op mijn 
woonadres, tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  
 

 
De schade als gevolg daarvan voor de wettige eigenaar A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen, Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de 
huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode en alle overige daaraan verbonden rechtspersonen beloopt tot op heden in de 
honderdduizenden euro’s, welke door de onwettige eigenaar B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode is veroorzaakt als gevolg van het feit dat door uw toedoen de volgende natuurlijke persoon en 
rechtspersonen hun bedrijven niet meer in werking kunnen hebben en geen post meer kan worden ontvangen 
door: 

1. J.E.M. van Rooij van Nunen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, de woning 

waarop zij tot op de dag van vandaag nog steeds staat geregistreerd als de woning waarin zij woont; 
2. Camping en Pensionstal Dommeldal, met ondernemingsnummer: 57035032 , gevestigd op het adres 

’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, welke nog steeds in 
de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode zijn gevestigd; 

3. Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 1998 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als directeur A.M.L. 
van Rooij, welke nog steeds in de woningen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode zijn 
gevestigd; 

4. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als bestuurder A.M.L. van Rooij, 
welke nog steeds in de woningen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode zijn gevestigd; 

5. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, 

vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met 
als voorzitter A.M.L. van Rooij, welke nog steeds in de woningen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode zijn gevestigd; 

6. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op 

het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als gemachtigd bestuurder 
A.M.L. van Rooij, welke nog steeds in de woningen op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode zijn gevestigd; 

 
Bovenop de hierboven reeds aangerichte schade die volledig aan u valt toe te schrijven, daar die het gevolg is 
van uw weigering om te reageren op de in onze bij aangetekende brief d.d. 22 februari 2015 (kenmerk: 
AvR/22022015/Som) gedane sommatie, zijn wij in het bezit gekomen van de bewijzen:  

1. dat u vernielingen heeft aangericht aan de afrastering die toebehoort aan Camping en Pensionstal 
Dommeldal;  

2. dat u de grond heeft bewerkt die niet bewerkt mocht worden, die toebehoort aan Camping en 
Pensionstal Dommeldal;  

3. dat u twee paarden heeft gestald in twee paardenboxen die toebehoren aan Camping en Pensionstal 
Dommeldal;  
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Camping en Pensionstal Dommeldal als eigenaar van de afrastering, paardenboxen, als ook de bedrijven 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
en de politieke partij De Groenen gaan door met hun werkzaamheden, zodra hun gestolen eigendommen zijn 
teruggebracht.  
 
Van deze door B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, gepleegde misdrijven zal zowel in 
Nederland als ook België strafaangifte worden gedaan. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie 
van deze sommatie worden overlegd. 
 
Sommatie:  

 
Hierbij sommeren wij u, zijnde B.C.M. Jansen, om als nog te reageren op onze bij aangetekende brief d.d. 22 
februari 2015 (kenmerk: AvR/22022015/Som) gedane sommatie. Tevens sommeren wij u om niet meer 
vernielingen toe te brengen aan de eigendommen van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ en de woningen op 
het adres ’t Achterom 9-9A, waarin J.E.M. van Nunen als wonende staat ingeschreven en waarin de bedrijven 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de  politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, zijn 
gevestigd en om de paarden te verwijden uit de stal en ondergetekenden dat bij aangetekende brief naar 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgie) vóór uiterlijk 25 april 2015 schriftelijk te hebben bevestigd. Ook 

de bevestiging hiervan aan de bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke partij De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode, dient u te verzenden aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
omdat u de brievenbussen op hun vestigingsadressen ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
onrechtmatig heeft afgesloten.        
 
Hoogachtend;  
   
A.M.L van Rooij                                                  J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A                                           Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven (België)                                     3520 Zonhoven (België)      
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.                        Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
Van Rooij Holding B.V.,                                        Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                  Voor deze A.M.L. van Rooij 
 
Politieke Groepering De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode;                                                      
Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning op het 

adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij een kopie van 
deze sommatie laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht (www.degroenen.nl) en bij 
de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op internet laten plaatsen. 

 

 
Van Essent Retail Energie B.V., namens deze Nass Gougon, ontvingen wij over hun elektriciteits- en 
gasleveringen aan de woning ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode  op 27 maart 2015 (11:42 uur) 
het volgende e-mailbericht:  
 

 
 
 

uw correctie 
 
 

Van: Essent <antwoordconsument@essent.nl> 
Datum: 27 maart 2015 11:42 
Onderwerp: uw correctie 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
 
Klantnummer: 0102206803 
 
Geachte heer, mevrouw, 
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Van uw netbeheerder hebben wij bericht ontvangen dat uw eindafrekening 2014/2015 voor het adres 't Achterom 9 in Sint 
Oedenrode niet correct is. Wij hebben een correctie voor u uitgevoerd. Graag geef ik u in deze e-mail uitleg over deze 
correctie. 
 
Wij hebben inmiddels de correcte meterstand(en) ontvangen. Naar aanleiding hiervan zijn uw meterstand(en) als volgt 
gewijzigd. 
 

Datum: 11 februari 2015 Foutieve meterstand Meterstand na correctie 

Gas 1.749 98.405 

Datum: 11 februari 2015  Foutieve meterstand Meterstand na correctie 

Elektriciteit Telwerk 1 58.025 61.249 

Datum: 11 februari 2015 Foutieve meterstand Meterstand na correctie 

Elektriciteit Telwerk 2 40.585 40.585 

 
Uw eindafrekening vervalt niet. U ontvangt van ons binnen twee weken een aanvullende correctierekening. Het bedrag op 
deze correctierekening is 1.497,02 euro, door u te ontvangen. Dit bedrag is wel verrekend. 
 
Het door u te ontvangen bedrag is verrekend met uw originele eindafrekening met een te betalen bedrag van 1.465,54 euro. 
Het bedrag door u te ontvangen na correctie en verrekening is 31,48 euro. 
 
 
Wij maken het bedrag omstreeks 17 april 2015 naar u over op rekeningnummer NL63SNSB0930079450 en is exclusief 
achterstallige betalingen. 
 
Wanneer u nog vragen heeft over de correctie, verzoeken we u telefonisch contact op te nemen na ontvangst van de 
correctiefactuur. 
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer 0900 1550 (0,35 euro per 
gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten). Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 
20.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nass Gougon 
Essent Klantenservice 

 

 
Daarop hebben wij bij e-mail d.d. 27 maart 2015 (12:17 uur) de volgende reactie laten uitgaan aan 
Essent Retail Energie B.V., namens deze Nass Gougon:  
 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 27 maart 2015 12:17 
Onderwerp: Reactie op uw correctie 
Aan: "antwoordconsument@essent.nl" <antwoordconsument@essent.nl> 
 
Geachte heer, mevrouw Nass Gougon 
 
Ondergetekende A.M.L. van Rooij (wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, Belgie), als 
eigenaar van de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, wil u bedanken voor uw e-
mail d.d. 27 maart 2015 (11:42 uur), waarin u tot een correctie komt van de meterstand.  
 
Als wettig eigenaar van de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, wil ik u 
berichten dat ik deze woningen aan niemand heb verhuurd. Om die reden vraag ik u wie aan u de juiste 
meterstanden heeft kunnen doorgeven.  

 
Ik wil aan u daarom vragen om aan mij per kerende e-mail de volgende gegevens door te geven: 
 
De naam, adres van de persoon die de meterstand uit mijn woning 't Achterom 9, 5491 XD Sint-
Oedenrode heeft doorgegeven, als ook de datum wanneer hij/zij dat heeft gedaan 

 
In afwachting van uw antwoord per kerende e-mail, verblijf ik 
 
A.M.L. van Rooij  
eigenaar van de woning op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode,  
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In strijd met de telefonisch gemaakte afspraak daarover ontvingen wij van Essent Retail Energie B.V., 
namens deze Lisan Ghielen, daarop op 27 maart 2015 (09:27 uur) het volgende e-mailbericht: 
 

 
 
 

uw afmelding bij Essent 
 
 

 
Van: Essent <antwoordconsument@essent.nl> 

Datum: 31 maart 2015 09:27 
Onderwerp: uw afmelding bij Essent 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
 
Klantnummer: 0102206803 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 30 maart 2015 heb ik telefonisch contact met u gehad over uw contract bij Essent.  
In deze e-mail bevestig ik de door ons gemaakte afspraak. 
 
Ik heb onderzoek gedaan naar uw situatie en heb op uw advies de website opgezocht over de onwettige 
eigendom roof. Ik informeer u graag als volgt. 
 
We gesproken over de levering van energie door Essent. Wederom wil ik daar over aangeven dat wij de 
zaken beter kunnen laten zoals ze zijn. 

 
Op dit moment zijn de juiste personen verantwoordelijk voor het verbruik. Op het moment dat de woning weer 
terug is geplaatst in uw bezit kunt u zich dan opnieuw aanmelden bij Essent. Op dit moment ondervindt u geen 
financieel nadeel door de afmelding, zoals boetes. 
 
Verder heb ik met de andere leverancier contact gehad en zij geven aan dat zij een rechtsgeldig contract hebben 
met hun klant. De levering herstellen is daarom in dit geval ook geen optie. 
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer 0900 1550 (0,35 
euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten). Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
Lisan Ghielen 

Essent Klantenservice 
 

 
Daarop hebben wij bij e-mail d.d. 31 maart 2015 (10:45 uur) de volgende reactie laten uitgaan aan 
Essent Retail Energie B.V., namens deze Lisan Ghielen, waarop wij tot op heden (na maar liefst zes 
weken) nog geen enkele reactie hebben mogen ontvangen.  
 

 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 31 maart 2015 10:45 
Onderwerp: Dit was niet de afspraak. Ik verzoek u de afspraak alsnog na te komen. 
Aan: "antwoordconsument@essent.nl" <antwoordconsument@essent.nl> 
Cc: "Maron Gosens (ORZ Accountants en Belastingadviseurs)" <m.gosens@orz.nl>, "info@degroenen.nl" 
<info@degroenen.nl>, THE EUROPEAN GREENS Belgie <de.groenen.belgie@gmail.com> 
 
Geachte Mevrouw Ghielen,  
 
In uw e-mail heeft u valsheid in geschrift gepleegd.  
De woning is nooit uit mijn bezit geweest en altijd in bezit gebleven.  
 
Als u onderzoek heeft gedaan naar de situatie dan zult u ook hebben gezien dat mijn bedrijven Camping en 
Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke partij De Groenen zitten gevestigd in mijn woningen 
't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en als gevolg van het niet leveren van energie geen 
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werkzaamheden meer kunnen verrichten voor haar cliënten en de politieke partij De Groenen, waaruit een 
schade van mogelijk 100.000 EURO per dag kan ontstaan. Daarvoor houd ik ESSENT dan ook volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk, wat allemaal in de strafaangifte zal worden meegenomen.     

  
Ik richt aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek om uw gisteren jegens mij gemaakte afspraak na te 
komen en geen contractbreuk te plegen, daar ik anders wettelijk verplicht ben om tegen het niet nakomen van 
uw afspraak een klacht in te dienen bij de hoogst verantwoordelijke directeur van Essent en tegen de in uw e-
mail gepleegde valsheid in geschrift strafaangifte te doen bij de hoofdofficier van Justitie van het 
Landelijk Parket te 's-Gravenhage.  

 
Ik ga ervanuit dat u het niet zover laat komen en uw hierover gemaakte afspraak van gisteren jegens mij als 
wettig eigenaar van de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode nakomt: 
 
Met vriendelijke groeten 
A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
 
CC: 
- mijn accountant M. Gosens van Schipper Accountant te Zundert 
- de politieke partij De Groenen 
- cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (bcc) 
 

 
Zonder ook maar ooit te hebben gereageerd op bovengenoemd e-mailbericht, zijn wij recent in het 
bezit gekomen van de brief d.d. 3 april 2015 (klantnummer: 0102206803), die Essent Retail Energie 
B.V. met de voorkennis van bovengenoemde e-mail wisselingen bewust niet naar A.M.L. van Rooij op 
zijn woonadres hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven heeft gestuurd maar aan A. van Rooij op het 
adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met de voorkennis en wetenschap dat B.C.M. (Ben) 
Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode zich betreffende brievenbus onrechtmatig heeft 
toegeëigend. Betreffende recent in het bezit verkregen brief d.d. 3 april 2015 van Essent Retail 
Energie B.V. vindt u bijgevoegd (Stuk 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die 
inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven: 
 
 
Aan A. van Rooy 
T.a.v. A. van Rooy 

’t Achterom 9 
5491 XD Sint-Oedenrode 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Dit is een correctie op uw eindafrekening. De correctie is gebaseerd op een verrekening van de hieronder 
vermelde bedragen.  
 

Correctie eindafrekening 11 februari 2015   
Gecorrigeerde onderdelen                                                        correctie 
Gemerkt met*                                                                           excl. BTW 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.224 kWh      Elektriciteit*                                                                                 246,31 
- 3.326 m

3
       Gas*                                                                                         -1.152,79 

                       Netwerkkosten       
                       Energiebelasting*                                                                     - 320,92 
                       Opslag duurzame energie*                                                          - 9,80   

                       Service- en administratiekosten  
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                       Correcties, exclusief BTW*                                                       -1.237,20 
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                       Correcties, inclusief BTW (specificatie laatste blad)                      -1.497,02 
                       Af: In rekening gebrachte voorschotten (incl. BTW)                       

                       ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                      Totaal correctie (incl. BTW)                                                      -1.497,02        

 

 Na verrekening met de rekening met factuurnummer 51003259289 wordt het resterend 
bedrag binnen twee weken terugbetaald 
 



19 
© 

   
De in deze eindafrekening d.d. 3 april 2015 vermelde gegevens zijn niet door uw klant A.M.L. van 
Rooij  (klantnummer: 102206803) opgegeven en zijn derhalve door iemand anders doorgegeven 
zonder voorafgaande toestemming van A.M.L. van Rooij, welke door Essent Retail Energie B.V. 
zonder voorafgaande toestemming van uw klant A.M.L. van Rooij nooit hadden mogen worden 
geaccepteerd.             
 
Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij Essent Retail Energie B.V., namens deze haar 
algemeen directeur, namens deze Lisan Ghielen, om vóór uiterlijk 23 mei 2015 te hebben beslist: 
 

I. dat de op 3 april 2015 (klantnummer: 102206803) aan A. van Rooy, ’t Achterom 9, 5491 
XD Sint-Oedenrode opgestuurde eindafrekening  vóór uiterlijk 23 mei 2015  is 
ingetrokken omdat door A.M.L. van Rooij (klantnummer: 102206803) betreffende daarop 
vermelde gegevens nooit zijn doorgegeven en derhalve door iemand anders moeten zijn 
doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van A.M.L. van Rooij.       
 

II. dat de in opdracht van B.C.M. Jansen. Ollandseweg 117. 5491 XA Sint-Oedenrode 
éénzijdig doorgevoerde contractbreuk met A.M.L. van Rooij als eigenaar van de woningen 
op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en daaraan onlosmakelijk 
verbonden zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn in de woningen op het adres 
’t Achterom 9-9A gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen vóór uiterlijk 23 mei 2015 is hersteld.  
 

III. dat de levering van elektriciteit en gas aan B.C.M. Jansen. Ollandseweg 117. 5491 XA 
Sint-Oedenrode, voor de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij de eigenaar is en waarin ook zijn bedrijven 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij 
Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij 
De Groenen zijn gevestigd vóór uiterlijk 23 mei 2015 is gestopt.   
 

IV. dat door Essent Retail Energie B.V. alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, 
zijn gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode en Heusden en alle overige daaraan verbonden slachtoffers aangerichte 
schade, vanaf de dag dat er voor de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode  elektriciteit en gas is geleverd aan B.C.M. Jansen, zal 
vergoeden, waarvan de hoogte zal worden bepaald door een in Nederland erkende 
deskundige. 

 
In geval vóór uiterlijk 23 mei 2015  niet positief is beslist op deze sommatie zal tegen Essent Retail 
Energie B.V., haar algemeen directeur en haar werkneemster Lisan Ghielen strafaangifte worden 
gedaan. Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze sommatie worden overlegd. 

In afwachting van de hierboven verzochte beslissing van de rechtspersoon Essent Retail Energie B.V., 
vóór uiterlijk 23 mei 2015, verblijven wij;  
 
Hoogachtend; 
   

 
 
 
 

 
A.M.L van Rooij                                                  J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A                                           Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven (België)                                     3520 Zonhoven (België)      
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.                        Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                Voor deze A.M.L. van Rooij  
 

 
 
 
 

 
Van Rooij Holding B.V.,                                        Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                  Voor deze A.M.L. van Rooij 
 
 

 
 
 
 

Politieke Groepering De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode;                                                      
Voor deze A.M.L. van Rooij  

 

Bijlage  

- (Stuk1) Eindafrekeningsbrief d.d. 3 april 2015 (klantnummer: 0102206803) van Essent Retail 
Energie B.V. aan A. van Rooij op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (4 blz.)  

 
 
PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning 
op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij 
een kopie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in 
Utrecht (www.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op 
internet laten plaatsen. 
 

http://www.degroenen.nl/
http://www.degroenen.eu/

