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Geachte heer Schreuder,

De rechtbank Oost-Brabant heeft bij vonnis van 22 april 201 5 de onteigening uitgesproken van een

perceel waarvan u voor ll3 eigenaar bent. Voor de onteigening van uw perceel zal de gemeen-te u

volledig schadeloos stellen; de onteigeningsrechter zal de aan u en uw broers als mede-eigenaren

verschuldigde schadeloosstelling op advies van de benoemde deskundige vaststellen.

Vooruitlopend op deze procedure zal de gemeente Heusden een voorschot op de schadeloosstelling

aan u uitbetalen. De rechtbank heeft dit voorschot vastgesteld op 100% van het door de gemeente

aangeboden bedrag van € 107.000,-.

De gemeente zal aan u en ieder van uw broers -de heren C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder-

113 van het voorschot, dus het bedrag van € 35.667,-- overmaken. Wij zullen dit bedrag overmaken op

het rekeningnummer van u dat bij de gemeente bekend is, namelijk: NL 29 INGB 0001088808.

Indien dit rekeningnummer inmiddels niet langer juist is, of indien u wenst dat de gemeente het bedrag

op een andere bankrekening overmaakt, krijgen wij graag uiterlijk 21 mei 2015 opgave van dit andere

rekeningnummer. Bij het uitblijven van uw bericht zal de gemeente het voorschot naar het haar

bekende rekeningnummer overmaken.

Ik vertrouw u hiermee voldoende gernformeerd.

Met vriendelij ke groet,

Dirknvager advocaten & notarissen N.V.

Dirkzwager advocaten & notarissen is de handelsnaam van Dirkzlvager advocaten & notarissen N.V., statutair gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister

Daarop zijn de aan de ommezijde vermelde Algemene Voomaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de grilfie van de rechtbank in Arnhem en op verzoek kosteloos

worden toegezonden, en waarin ondermeer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.



Aan : Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. ing. A.M.L. van Rooíj
Hazendansweg 36 a
3520 ZONHOVEN
Belgium

: P.F.M. Schreuder en anderen

FACTUUR
behoreqde bii brieÍvan : 11 mei2015
met kenmerk : 201501089-2 i A1

Verschuldigdgriffierecht : € 248,00

Totaal te voldoen : € I 248,00

Het griffierecht moet uiterlijk op :20 mei 2015 zijn bijgeschreven op IBAN rekeningnurnmer
NL40 RBOS 0569 9949 77 l.g.v. de Raad van State te Den Haag of contant ziin betaald op het adres van

de Raad van State (Oranjestraat 15 te Den Haag). Dit laatste is alleen mogelijk op werkdagen (maandag

tot en met vrijdag)van 9:00 tot 17:00 uur.

moet u de

201501089-2 t A1 VSC P.F.M. Schreuder en anderen

Benodigde gegevens bij betaling buiten.Nederland :

BIC/SWIFÏ RBOSNL2A
BANK Royal Bank oÍ Scotland, Amsterdam
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