
 

De Heer/Mevrouw 

J.E.M. van Rooij- van Nunen 
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ons ref.nr. : 133811/hw 

inzake : Hoek/ Nunen 

e-mail             : h.van.de.waardt@hofmanincasso.nl 

rechtstreeks tel.nr. : 073-6872400 

  

 

Geachte mijnheer, mevrouw, 

 

Onder verwijzing naar mijn schrijven d.d. 21 maart jl. bericht ik u aangaande 

de door u ingediende klacht gedateerd d.d. 16 maart jl. als volgt. 

 

Uw klacht omvat, zakelijk samengevat, dat een aan ons kantoor verbonden 

toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder bewust en met voorkennis het in 

bovenstaande zaak d.d. 29 augustus 2013 door de Rechtbank Oost-Brabant, 

kamer voor Kantonzaken, locatie Eindhoven, gewezen vonnis, aan het  

verkeerde adres heeft betekend. 

 

Uit het d.d. 27 februari jl. opgemaakte exploot van betekening en bevel blijkt 

dat genoemd vonnis ten behoeve van u aan het woonadres `t Achterom 9 te 

5491 XD Sint Oedenrode is betekend. 

 

Voorafgaand aan deze betekeningshandeling hebben wij de Gemeentelijke 

Basisadministratie geraadpleegd. Daaruit blijkt dat u beiden ten tijde van 

deze raadpleging op het genoemde adres te Sint Oedenrode stond 

ingeschreven. 

 

Als gerechtsdeurwaarder mag je er derhalve van uit gaan dat u aldaar 

daadwerkelijk uw woonstede hebt tenzij ter plaatse duidelijk wordt dat dit 

niet het geval is. Daarvan is niets gebleken.  

 

Het is uw verantwoordelijkheid voornoemde registratie ongedaan te maken in 

het geval u elders uw woonstede zou hebben. Dat u dit niet hebt gedaan is 

voor uw risico en verantwoording.  

 

Dat het onderhavige vonnis ten tweede male aan u is betekend kan ons niet 

worden verweten.  

 

Nu u hebt aangegeven kennis te hebben genomen van de inhoud van ons 

exploot en derhalve ook de inhoud van het vonnis geeft aan dat de stukken u 

hebben bereikt. 
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Graag vernemen wij op welke wijze u aan uw betalingsverplichting gaat 

voldoen. 

 

Aangezien de gestelde beveltermijn inmiddels is verstreken, loopt u het risico 

te worden geconfronteerd met (diverse) beslagmaatregelen met alle kosten 

van dien. 

 

 

   

Hoogachtend, 

 

Hofman Gerechtsdeurwaarders 

namens deze, dhr. H.J.A.M. van de Waardt 

Gerechtsdeurwaarder 

 

 


