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Per e-mail verstuurd aan: 

- d.durieux@hofmanincasso.nl 

- n.a.hofman@hofmanincasso.nl 

- info@hofmanincasso.nl 

 
Aan: Dennis Cornelius Adrianus Antonius Durieux  
toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder ten 
kantore van Nicolaas Alexander Hofman; 
vestigingsplaats ’s-Hertogenbosch en aldaar 
kantoorhoudende aan de Van der Does de 
Willeboissingel 41/42, 5211 CD ’s-Hertogenbosch;  
    

 

Van:  
- A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 

van Nunen, beiden vanaf 1 januari 2011 
wonende op hun hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in 
België.   

 
 Zonhoven: 16 maart 2014 
 
 Ons kenmerk:  

- Hofman/160314/vz 

 

Sommatie met de volgende mededeling: 
Een klacht tegen toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder Dennis Cornelius Adrianus Antonius 
Durieux bij de kamer van Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam, met de eis ontzetting uit zijn ambt 
gezien de ernst van dit alles, kan enkel worden voorkomen: 

- als vóór uiterlijk 22 maart 2014 de op 27 februari 2014 valselijk gedane betekeningen van 
het vonnis van 29 augustus 2013 (rolnummer: 12/6444) van de rechtbank Oost-Brabant aan 
A.A.H. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen zijn ingetrokken en dat aan A.M.L. van Rooij 
en J.E.M. van Rooij van Nunen bij aangetekende brief schriftelijk is bevestigd op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België; 

- als vanuit Hofman Gerechtsdeurwaarders, Incassospecialisten en juristen te Den Bosch vóór 
uiterlijk 22 maart 2014 een bedrag van € 10.000,- aan schadecompensatie is bijgeschreven 
op de Belfius bankrekening IBAN BE71 0635 1061 1469 ten name Van Rooij Adrianus; 

 

((bevat 5 pagina’s met de producties 1 t/m 8 (52 blz.), totaal: 57 blz. )) 

  
                                               
Geachte toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder Dennis Durieux, 
 
De volgende rechtspersonen: 

- A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen, beiden vanaf 1 januari 2011 wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België. 

sommeren toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder Dennis Cornelius Adrianus Antonius 
Durieux ten kantore van Nicolaas Alexander Hofman, vestigingsplaats ’s-Hertogenbosch: 
 

I. tot onmiddellijke intrekking van uw onder dossiernummer: 133811/we valselijk 
opgemaakte betekening van de op 29 augustus 2013 (rolnummer: 12/6444) door de 
rechtbank Oost-Brabant opgemaakte grosse aan J.E.M van Rooij van Nunen en A.A.H. van 
Rooij op verzoek van F. M. van Hoek en A.M.E. van Hoek-Kneepkens te Vught; 
 

II. tot betaling van een schadevergoeding van 10.000 EURO aan  A.M.L. van Rooij en J.E.M 
van Rooij van Nunen daar u met uw valselijk opgemaakte betekening van de op 29 augustus 
2013 (rolnummer: 12/6444) door de rechtbank Oost-Brabant opgemaakte grosse aan J.E.M 
van Rooij van Nunen en A.A.H. van Rooij in opdracht van F. M. van Hoek en A.M.E. van 
Hoek-Kneepkens vanuit een grensoverschrijdende terroristische organisatie bewust in zeer 
ernstige mate de Gerechtsdeurwaarderswet heeft overtreden om op een meest criminele 
wijze ten gunste van F. M. van Hoek en A.M.E. van Hoek-Kneepkens maar liefst € 16.858,62 
te stelen bij J.E.M van Rooij van Nunen en A.A.H. van Rooij;  

mailto:d.durieux@hofmanincasso.nl
mailto:info@hofmanincasso.nl
http://www.hofmanincasso.nl/
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De feiten zijn als volgt:   
 
A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen (voor de wet en de kerk met elkaar getrouwd) hebben 
vanaf 1 januari 2011 hun hoofdverblijfplaats in België op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven. Als wettelijk bewijs vindt u bijgevoegd de op 21 december 2010 via Century21, Axion 
Vastgoed bvba, Heuvenstraat 23, B-3520 Zonhoven overeenkomstig de Belgische Huurwet 
geregistreerde huurovereenkomst tussen Drilleux Davy (verhuurder) en Ad van Rooij (huurder), 
waarin onder de artikelen 2 en 3 letterlijk het volgende staat geschreven (zie productie 1):  
 

Artikel 2. Hoofdverblijfplaats 
Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een woongelegenheid die de huurder en 
zijn gezin als hoofdverblijfplaats zal gebruiken.  

 
Artikel 3. Duur 
De huurovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 3 jaar, die ingaat op 1 januari 2011 om 
te eindigen op 31 december 2013 (Overeenkomstig de Huurovereenkomsten voor woningen 
gelegen in het Vlaamse Gewest is deze huurovereenkomst verlengt naar 9 jaar en eindigt op 31 
december 2019).         

 
Wij hebben als huurders overeenkomstig onze huurovereenkomst elke maand de huur tijdig betaald. 
Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 1 januari 2014 van de WoonCentrale te 
Hasselt aan VAN ROOIJ AD, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (zie productie 2). 
 
Met deze voorkennis en wetenschap hebben F. M. van Hoek en A.M.E. van Hoek-Kneepkens te 
Vught op 29 augustus 2013 (rolnummer: 12/6444) bij de rechtbank Oost-Brabant een valselijk 
opgemaakte grosse weten te verkrijgen met daarop de foutieve naam A.A.H. van Rooij (moet A.M.L. 
van Rooij zijn) en de naam J.E.M. van Rooij van Nunen wonende te Sint-Oedenrode (en daarmee op 
het foute adres in een ander land) zonder daarvan ook maar ooit een afschrift van de rechtbank Oost-
Brabant te hebben ontvangen.  
 
In een poging om deze valselijk opgemaakte grosse van de rechtbank Oost-Brabant te verzilveren om 
daarmee bij A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen maar liefst € 16.858,62 te stelen heeft 
Belgisch gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt deze op 29 augustus 2013 (rolnummer: 
12/6444) opgemaakte vonnis in opdracht van F. M. van Hoek en A.M.E. van Hoek-Kneepkens op 12 
september 2013 onder “ref dos: A24362-13 st” betekend aan: 

- Van Rooij Adrianus, Marius, Lambertus, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A in 
België (zie productie 3); 

- Van Rooij van Nunen, Johanna, Elisabeth, Maria, wonende te 3520 Zonhoven, 
Hazendansweg 36A in België (zie productie 4); 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
 
Omdat A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen (voor de wet en de kerk met elkaar getrouwd) 
vanaf 1 januari 2011 wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België 
kan F. M. van Hoek en A.M.E. van Hoek-Kneepkens zijn valselijk verkregen grosse van de Rechtbank 
Oost-Brabant niet verzilveren en is het stelen van € 16.858,62 bij A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij 
van Nunen op deze wijze onmogelijk gebleken. Dit betekent dat tussen de betekening van het vonnis 
op 12 september 2013 en heden (15 maart 2014) meer dan een half jaar is verstreken, waarmee het 
valselijk opgemaakte vonnis van 29 augustus 2013 (rolnummer: 12/6444) van de rechtbank Oost-
Brabant is verjaard.  
 
Met deze voorkennis en wetenschap hebben F. M. van Hoek en A.M.E. van Hoek-Kneepkens 
hetzelfde valselijk opgemaakte vonnis van 29 augustus 2013 (rolnummer: 12/6444) voor een tweede 
keer laten betekenen door Dennis Cornelius Adrianus Antonius Durieux, toegevoegd-kandidaat-
gerechtsdeurwaarder ten kantore van Nicolaas Alexander Hofman, vestigingsplaats ’s-Hertogenbosch, 
maar nu aan: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2014-brief-wooncentrale-te-hasselt-aan-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-september-2013-betekening-aan-aml-van-rooij-vonnis-29-augustus-2013-van-hoek-kneepkens-door-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-september-2013-betekening-aan-jem-van-nunen-vonnis-29-augustus-2013-van-hoek-kneepkens-door-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf
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- Van Rooij van Nunen, Johanna, Elisabeth, Maria, wonende te 5491 XD, ’t Achterom 9 in 
Nederland (zie productie 5); 

- Van Rooij, Adrianus Antonius, Hendrikus, wonende te 5491 XD, ’t Achterom 9 in Nederland 
(zie productie 6); 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
 
Met de betekening aan Van Rooij van Nunen, Johanna, Elisabeth, Maria, wonende te 5491 XD, ’t 
Achterom 9 in Nederland heeft toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder Dennis Cornelius 
Adrianus Antonius Durieux bewust valsheid in geschrift gepleegd met de voorkennis en wetenschap 
dat Van Rooij van Nunen, Johanna, Elisabeth, Maria nooit op dat adres heeft gewoond en de 
wetenschap dat hij die tweede betekening van hetzelfde vonnis (wat in strijd is met de wet)  naar Van 
Rooij van Nunen, Johanna, Elisabeth, Maria had moeten laten uitgaan, wonende op het adres 
Hazendansweg 36A te 3520 Zonhoven in België. Als bewijs daarvoor, zie eerste betekening op 12 
september 2013 van hetzelfde vonnis aan Van Rooij van Nunen, Johanna, Elisabeth, Maria door 
gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt (zie productie 4).    
 
Met de betekening aan Van Rooij, Adrianus Antonius, Hendrikus, wonende te 5491 XD, ’t Achterom 9 
in Nederland heeft toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder Dennis Cornelius Adrianus 
Antonius Durieux bewust valsheid in geschrift gepleegd met de voorkennis en wetenschap dat hij die 
tweede betekening van hetzelfde vonnis (wat in strijd is met de wet)  naar Van Rooij, Adrianus, 
Marius, Lambertus had moeten laten uitgaan, wonende op het adres Hazendansweg 36A te 3520 
Zonhoven in België. Als bewijs daarvoor, zie eerste betekening op 12 september 2013 van hetzelfde 
vonnis aan Van Rooij, Adrianus, Marius, Lambertus door gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt 
(zie productie 3).    
 
Dat A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen (voor de wet en de kerk met elkaar getrouwd) 
heden nog steeds wonen in hun woning op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven in België is wettelijk bewezen met de volgende gerechtsbrieven: 

- Gerechtsbrief d.d. 19 februari 2014 van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt in de zaak 
met nummer: 14/364/A aan Van Rooij Adrianus, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (zie 
productie 7);  

- Gerechtsbrief d.d. 19 februari 2014 van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt in de zaak 
met nummer: 14/364/A aan Van Rooij van Nunen Johanna, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (zie productie 8);  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten heeft toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder 
Dennis Cornelius Adrianus Antonius Durieux ten kantore van Nicolaas Alexander Hofman; 
vestigingsplaats ’s-Hertogenbosch en aldaar kantoorhoudende aan de Van der Does de 
Willeboissingel 41/42, 5211 CD te ’s-Hertogenbosch bewust in zeer ernstige mate de  
Gerechtsdeurwaarderswet overtreden, te weten: 
 
Overtreding Gerechtsdeurwaarderswet: 
 
Het is wettelijk verboden om één en hetzelfde vonnis, dat reeds is verjaard, tweemaal te betekenen 
naar verschillende personen op een onjuist woonadres in Nederland terwijl dat betekend had moeten 
worden door een Belgische gerechtsdeurwaarder op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven in België. Daarmee heeft toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder Dennis 
Cornelius Adrianus Antonius Durieux met name het volgende artikel in de 
gerechtsdeurwaarderswet overtreden: 

- Artikel 3, lid 1, Gerechtsdeurwaarderswet, waarin staat geschreven dat een Nederlandse 
gerechtsdeurwaarder alleen handelingen mag verrichten in Nederland en A.M.L. van Rooij en 
J.E.M van Rooij van Nunen (voor de wet en de kerk met elkaar getrouwd) vanaf 1 januari 
2011 hun hoofdverblijfplaats hebben in België op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven; 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2014-betekening-aan-jem-van-nunen-vonnis-29-augustus-2013-van-hoek-kneepkens-door-gerechtsdeurwaarder-hofman-te-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2014-betekening-aan-aah-van-rooij-vonnis-29-augustus-2013-van-hoek-kneepkens-door-gerechtsdeurwaarder-hofman-te-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-september-2013-betekening-aan-jem-van-nunen-vonnis-29-augustus-2013-van-hoek-kneepkens-door-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-september-2013-betekening-aan-aml-van-rooij-vonnis-29-augustus-2013-van-hoek-kneepkens-door-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-februari-2014-brief-rechtbank-eerste-aanleg-verzoekschrift-nr-14-364-a-aan-van-rooij-a%20drianus.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-februari-2014-brief-rechtbank-eerste-aanleg-verzoekschrift-nr-14-364-a-aan-van-rooij-a%20drianus.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-februari-2014-brief-rechtbank-eerste-aanleg-verzoekschrift-nr-14-364-a-aan-van-rooij-van-nunen-johanna.pdf
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Daarnaast heeft toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder Dennis Cornelius Adrianus Antonius 
Durieux ingevolge vaste jurisprudentie in zeer ernstige mate zijn verificatieplicht overtreden wat in 
dit geval inhoud: 

- dat hij kennis had moeten nemen van de eerste betekening van hetzelfde vonnis van 29 
augustus 2013 (rolnummer: 12/6444) van de rechtbank Oost-Brabant door Belgisch 
gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt aan A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van 
Nunen (voor de wet en de kerk met elkaar getrouwd) op hun woonadres Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven.  

 
Tegen toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder Dennis Cornelius Adrianus Antonius Durieux 
zal hierop dan ook een klacht worden ingediend bij de kamer van Gerechtsdeurwaarders te 
Amsterdam met de eis ontzetting uit zijn ambt, gezien de ernst van dit alles. 
 
Tegen toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder Dennis Cornelius Adrianus Antonius Durieux 
zal hiervan tevens rechtstreeks strafaangifte worden gedaan bij Belgisch federaal procureur des 
konings Johan Delmulle, parket te Brussel daar hier sprake is van grensoverschrijdende terroristische 
misdaad vanuit een criminele organisatie op verzoek van F. M. van Hoek en A.M.E. van Hoek-
Kneepkens te Vught in Nederland.  
 
Een klacht tegen toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder Dennis Cornelius Adrianus Antonius 
Durieux bij de kamer van Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam, met de eis ontzetting uit zijn ambt 
gezien de ernst van dit alles, kan enkel worden voorkomen: 

- als vóór uiterlijk 22 maart 2014 de op 27 februari 2014 valselijk gedane betekeningen van 
het vonnis van 29 augustus 2013 (rolnummer: 12/6444) van de rechtbank Oost-Brabant aan 
A.A.H. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen zijn ingetrokken en dat aan A.M.L. van Rooij 
en J.E.M. van Rooij van Nunen bij aangetekende brief schriftelijk is bevestigd op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België; 

- als vanuit Hofman Gerechtsdeurwaarders, Incassospecialisten en juristen te Den Bosch vóór 
uiterlijk 22 maart 2014 een bedrag van € 10.000,- aan schadecompensatie is bijgeschreven 
op de Belfius bankrekening IBAN BE71 0635 1061 1469 ten name Van Rooij Adrianus; 

 
In afwachting van uw spoedige beslissing, doch vóór uiterlijk 22 maart 2014, verblijven wij; 
 
Hoogachtend 
   
 
 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen    
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven; 
 
CC: 

- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 
Kansen Wetstraat 2 1000 Brussel (milquet@ibz.fgov.be en joelle.milquet@ibz.fgov.be ); 

- Jean-Paul Janssens, voorzitter directiecomité Federale Overheidsdienst Justitie 
(secr.presidentvoorzitter@just.fgov.be); 

- Jan Bogaert, Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie (jan.bogaert@just.fgov.be);  
- Theo Houben, commissaris Politiezone HAZODI te Zonhoven (politie@hazodi.be); 
- Philip Pirard, korpschef Politiezone HAZODI te Hasselt (korpschef@hazodi.be); 
- De Groenen afdeling Sint-Oedenrode en Heusden (NL) (zie: http://www.sdnl.nl/groenen.htm); 
- No Cancer Foundation te Hasselt (BE) (zie: www.nocancerfoundation.org);  
- Het Echte Nieuws (NL) (zie: http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php); 
- Sociale Databank Nederland (NL) (zie: http://www.sdnl.nl/columns.htm); 

  
Productieoverzicht: 
 

1. (Productie 1) De op 21 december 2010 via Century21, Axion Vastgoed bvba, Heuvenstraat 
23, B-3520 Zonhoven tussen Drilleux Davy (verhuurder) en Ad van Rooij (huurder) gesloten 
huurovereenkomst, volgens de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 geregistreerd door 
inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 
3530 Houthalen-Helchteren (6 blz.);  

mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:joelle.milquet@ibz.fgov.be
mailto:secr.presidentvoorzitter@just.fgov.be
mailto:jan.bogaert@just.fgov.be
mailto:politie@hazodi.be
mailto:korpschef@hazodi.be
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/columns.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/iak-verzekeringen-b-v/ANELIES.png?attredirects=0
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2. (Productie 2) Brief d.d. 01 januari 2014 van de wooncentrale te Hasselt aan Van Rooij Ad, 
Hazendanseweg 36A, B 3520 Zonhoven (1 blz.); 

3. (Productie 3) Het op 12 september 2013 door Belgisch gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te 
Hasselt betekende vonnis van 29 augustus 2013 (rolnummer: 12/6444) aan A.M.L. van Rooij, 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België (10 blz.); 

4. (Productie 4) Het op 12 september 2013 door Belgisch gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te 
Hasselt betekende vonnis van 29 augustus 2013 (rolnummer: 12/6444) aan J.E.M. van Rooij 
van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België (11 blz.); 

5. (Productie 5) Het op 27 februari 2014 door Nederlands toegevoegd-kandidaat-
gerechtsdeurwaarder Dennis Cornelius Adrianus Antonius Durieux te ’s-Hertogenbosch 
betekende vonnis van 29 augustus 2013 (rolnummer: 12/6444) aan J.E.M. van Rooij van 
Nunen, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode in Nederland (10 blz.); 

6. (Productie 6) Het op 27 februari 2014 door Nederlands toegevoegd-kandidaat-
gerechtsdeurwaarder Dennis Cornelius Adrianus Antonius Durieux te ’s-Hertogenbosch 
betekende vonnis van 29 augustus 2013 (rolnummer: 12/6444) aan A.A.H. van Rooij, ’t 
Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode in Nederland (10 blz.); 

7. (Productie 7) Gerechtsbrief d.d. 19 februari 2014 van de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt in de zaak met nummer: 14/364/A aan Van Rooij Adranus, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (2 blz.); 

8. (Productie 8) Gerechtsbrief d.d. 19 februari 2014 van de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt in de zaak met nummer: 14/364/A aan Van Rooij van Nunen Johanna, 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.); 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 16 maart 2014 08:51 
Onderwerp: Sommatie om vóór uiterlijk 22 maart 2014 de op 27 februari 2014 valselijk gedane 
betekeningen van het vonnis van 29 augustus 2013 (rolnummer: 12/6444) te hebben ingetrokken e.v. 
Aan: d.durieux@hofmanincasso.nl, n.a.hofman@hofmanincasso.nl, info@hofmanincasso.nl 
Cc: "milquet@ibz.fgov.be" <milquet@ibz.fgov.be>, "joelle.milquet@ibz.fgov.be" 
<joelle.milquet@ibz.fgov.be>, secr.presidentvoorzitter@just.fgov.be, jan.bogaert@just.fgov.be, 
politie@hazodi.be, "korpschef@hazodi.be" <korpschef@hazodi.be>, NCF Whistleblowers 
<nocancerfoundation@gmail.com>, "MrDiversen ." <henkn@hetechtenieuws.org>, nieuws 
hetechtenieuws <nieuws@hetechtenieuws.org>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, Brockhus Rob 
<sdn@wxs.nl>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, Lisette van Rooij <li.v.rooij1@hotmail.com>, "j.fitters1" 
<J.Fitters1@kpnplanet.nl>, Ronald van Uden <ronald.van.uden@gmail.com>, Pierre Schreuder 
<pierre.schreuder.sr@gmail.com>, Marjo v d Heuvel <marjovdheuvel@gmail.com> 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2014-brief-wooncentrale-te-hasselt-aan-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-september-2013-betekening-aan-aml-van-rooij-vonnis-29-augustus-2013-van-hoek-kneepkens-door-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-september-2013-betekening-aan-jem-van-nunen-vonnis-29-augustus-2013-van-hoek-kneepkens-door-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2014-betekening-aan-jem-van-nunen-vonnis-29-augustus-2013-van-hoek-kneepkens-door-gerechtsdeurwaarder-hofman-te-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2014-betekening-aan-aah-van-rooij-vonnis-29-augustus-2013-van-hoek-kneepkens-door-gerechtsdeurwaarder-hofman-te-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-februari-2014-brief-rechtbank-eerste-aanleg-verzoekschrift-nr-14-364-a-aan-van-rooij-a%20drianus.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-februari-2014-brief-rechtbank-eerste-aanleg-verzoekschrift-nr-14-364-a-aan-van-rooij-van-nunen-johanna.pdf

