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Dientengevolge bent u nu dan ook verschuldigd aan:
l .  hoofdsom
2. rente
3. verïnogensschade/buitengerechtelijkekosten
4. BTW over 3

ofwel samen

H.G.J. Jacobs
IAK/Nunen JEM (zorg), nummer 16049
Premie en/of Eigen Risico zorgverzekering (specificatie in bijlage bij deze brief)

Geachte mevrouw, mijnheer,

In mijn vorige brief bood ik u de kans om deze kwestie af te wikkelen tegen enkel betaling van de bij cliënte
openstaande bedragen, weliswaar met rente, doch zonder incassokosten. Van die kans heeft u geen gebruik
semaakt.

€ 960.10
€ 42.20
€ 144.11
€ 30.26

€ 1177.27

Tenzij nu alsnog, BINNEN 2X 24 UUR NA HEDEN, door mij het bedrag van € I 111.27 ontvangen is,
zal tot het nemen van rechtsmaatregelen tegen u worden overgegaan. Ik wijs u er op, dat de daarmee
gemoeide (hoge!) kosten in dat geval ook van u zullen worden gevorderd.Dit is derhalve de laatste kans
die u krijgt, om deze kwestie in der minne op te lossen!

Betaling dientte geschieden op ING-bankrekeningNL59INGB00094.79.059 of ABN/AMRO-bankrekening
NL724BNA059.39.61 .1 10 t.n.v. Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Jacobs, onder vermelding van
IAK/Nunen JEM (zorg)116049.Indien U via iDEAL wilt betalen, is dat mogelijk via onze website
www. i acobsadvocaten.nl.

Inmiddels verbliift. onder reserve van alle rechten.

ledere aansprakelijkheid js bepêrkt tot het bodrag dat o.g.v. de door ons verplicht gesloten beroepsaansprakelijkhêids
verzekering in voorkomend geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen Íisico onder die verzekering.

Advocatenkantoor Jacobs is de handelsnaam van Advocatenkantoor Jacobs BV.
KvK-num mer 17 1 46258, BTW-nummer 8 1 06.86.294.  B.0i
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