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Geachte heer,

over het beroep met zaaknummer SHE 15 / g73 ONBEK V35 deel ik u het volgende mee.

Vooraankondieing
De rechtbank is voornemens uw beroep op maandag 8 juni 2015 in de ochtend te behandelen, in het
gerechtsgebouw te's-Hertogenbosch.

Als u verhinderd bent op het aangekondigde dagdeel kunt u binnen één week na verzending van deze
vooraankondiging schriftelijk vragen om een andere zittingsdatum. U moet daarbij aangeven op welke
dagdelen u verhinderd bent in de periode van twee weken vóór en twee weken na de vórgestelde
zittingsdatum. De rechtbank zal dan een andere zittingsdatum vaststellen.

Afhankelijk van onder andere de vraag of het griffierecht is betaald, aan alle formele vereisten is
voldaan enlof de stukken van het bestuursorga an zijn ontvangen, krijgt u zo spoedig mogelijk na deze
vooraankondiging een definitieve uitnodigingsbrief met de dátum en het tijdsiip uun u.t--a.ling van
uw zaak op de zitting.

AIs u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.

Als u de rechtbank belt of scluijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.
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