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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 19 november 2013 21:56 
Onderwerp: Nadere aanvullende stukken dagvaarding kort geding aan SNS Bank NV, welke op 21 
november 2013 om 9.00 uur voor de rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt wordt behandeld. 
Aan: Marion.vanStraaten@snsreaal.nl, karen.berg@snsreaal.nl, ronald.veen@sns.nl, 
ralphubels@vbk.nl, frankrichel@vbk.nl 
 
 

  

 
Gelijktijdig verstuurd per e-mail aan:   

 
- Mr. D.J. Okhuijsen, algemeen directeur van de 

SNS Bank NV,(Marion.vanStraaten@snsreaal.nl 

en Karen.Berg@snsreaal.nl); 
- R.J.P.J. (Ronald) Veen, accountmanager 

Bijzonder Beheer Zakelijk SNS Bank NV 
(ronald.veen@sns.nl);  

- Mr. R.L. Ubels, de door SNS Bank NV gemachtigd 
advocaat van Van Benthem & Keulen NV 
(ralphubels@vbk.nl );   

- Mr. F.P. Richel, de door SNS Bank NV 
gemachtigd advocaat van Van Benthem & Keulen 
NV, (frankrichel@vbk.nl) 

 
 

 

kortgeding bij de rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt: 
 
Dossiernummer: 

- 13/468/C 
  

 

 
 
                                 Zonhoven 19 november 2013   
 
 
Geachte heren:  

- Mr. D.J. Okhuijsen, algemeen directeur van de SNS Bank NV;  
- R.J.P.J. (Ronald) Veen, accountmanager Bijzonder Beheer Zakelijk SNS Bank NV; 
- Mr. R.L. Ubels, de door SNS Bank NV gemachtigd advocaat van Van Benthem & Keulen NV; 
- Mr. F.P. Richel, de door SNS Bank NV gemachtigd advocaat van Van Benthem & Keulen NV; 

 
Ondergetekenden Van Rooij Adrianus Marius Lambertus en Van Nunen Johanna Elisabeth Maria, 
beiden wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) hebben de SNS Bank 
NV gedagvaard in KORT GEDING om op 21 november 2013 om 9.00 uur te verschijnen voor de 
rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt in zaal 2/7, Parklaan 25/2 te 3500 Hasselt.  
 
Betreffende dagvaarding is op 28 oktober 2013 betekend bij de SNS Bank NV op het adres 
Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht, welke onder dossiernummer: 13/468/C in behandeling is genomen bij 
de rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt. Deze betekende dagvaarding vindt u bijgevoegd in de 
volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-oktober-2013-betekening-kortgeding-tegen-sns-bank-
bij-rechtbank-hasselt.pdf     

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.   
 
Bij brief d.d. 19 november 2013 hebben wij behandelend Voorzitter Mevrouw Van Coppenolle  
van de rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt in deze dagvaarding KORT GEDING  de volgende 
aanvullende nadere stukken laten toekomen:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------  
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NADER AANVULLENDE STUKKEN  DAGVAARDING KORT GEDING  
                               
Geachte Voorzitter Mevrouw Van Coppenolle,  
  
Zoals aangegeven in onze dagvaarding kort geding tegen de SNS Bank NV, welke door u op 21 
november 2013 om 9.00 uur onder dossiernummer: 13/468/C in behandeling is genomen, laten wij 
aan u de volgende navolgende onderbouwende stukken toekomen:  
 

- Onze bij brief d.d. 7 november 2013 aan onderzoeksrechter Kris Gruyters van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt ingebrachte navolgende stukken in onze op 12 juni 2013 gedane 
strafklacht met burgerlijke partijstelling bij u gekend onder referentie COR/1680 PB 1300039 
inzake de volgende referentienummers FD 66.99.2/11 van het Federaal Parket te Brussel, 
1998/PGA/1130-2011/AE23/27 van het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen, FD 
30.99.15-12 van het federaal parket te Brussel en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 van het parket 
te Hasselt, betreffende ons beklag d.d. 6 november 2013 (kenmerk: EKC/061113/BK) met 
bijbehorende producties A t/m L en 1 t/m 40 aan het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, inzake 
grensoverschrijdende misdrijven.  

 
Deze in een rode ordner aangeleverde navolgende onderbouwende stukken bevat:  
 

(bevat 2 + 71 pagina’s met de producties A t/m L (40 blz.) en 1 t/m 40 (381 blz.), totaal: 492 blz. ) 

 
De producties 1 t/m 17 komen overeen met de productie 1 t/m 17 in de voor u voorliggende 
dagvaarding kortgeding.  

Wij verzoeken u de inhoud van bovengenoemde navolgende onderbouwende stukken met 
bijbehorende producties A t/m L en 1 t/m 40 volledig mee te nemen in uw beslissing.  

Tevens willen wij u kenbaar maken dat mijn 95-jaar oude hulpbehoevende moeder, die recent een 
hartoperatie heeft gehad, om veiligheidsredenen bij ons in België (Hazendansweg 36A te Zonhoven) 
op vakantie blijft tot alles is opgelost.  

Hoogachtend  
 
Van Rooij Adrianus Marius Lambertus                           Van Nunen Johanna Elisabeth 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven                         Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
  
Aan u als gedagvaarde partij laten wij op 19 november 2013 (twee dagen voor de behandeling ter 
zitting) dezelfde aanvullende nadere stukken per e-mail toekomen, welke u hieronder in de volgende 
“pdf” links vindt bijgevoegd:  
 
Brief d.d. 19 november 2013 aan behandelend Voorzitter Mevrouw Van Coppenolle van de rechtbank 
van Eerste Aanleg van Hasselt met stempel van inlevering (1 blz.)  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-november-2013-nadere-stukken-kortgeding-tegen-
sns-bank-rechtbank-te-hasselt.pdf  

 
Brief d.d. 7 november 2013 aan onderzoeksrechter Kris Gruyters van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Hasselt betreffende ingebrachte navolgende stukken (1 blz.).  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-november-2013-navolgende-stukken-strafklacht-
onderzoeksrechter-rechtbank-te-hasselt.pdf  

 
Ontvangstbevestiging van ons beklag artikel 12 Rv niet vervolging d.d. 6 november 2013 (kenmerk: 
EKC/061113/BK) aan het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (1 blz.). 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-november-2013-ontvangstbevestiging-beklag-
gerechtshof-hertogenbosch.pdf  
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Ons beklag artikel 12 Rv niet vervolging d.d. 6 november 2013 (kenmerk: EKC/061113/BK) aan het 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (71 blz.).  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-november-2013-getekend-beklag-gerechtshof-
hertogenbosch.pdf  

 
De bij dit beklag artikel 12 Rv niet vervolging d.d. 6 november 2013 (kenmerk: EKC/061113/BK) aan 
het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bijbehorende producties: 
  
Producties A t/m K (37 blz.): 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-oktober-2013-bijbehorende-producties-a-tot-en-met-
k.pdf   

 
Productie L (3 blz.): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-oktober-2013-bijbehorende-productie-l.pdf  
 
Producties 1 t/m 31 (201 blz.): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2013-de-31-producties-behorend-bij-
verzetschrift-rechtbank-oost-brabant.pdf  

  
Productie 32 (16 blz.): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-november-2013-productie-32-beklag-gerechtshof-
hertogenbosch.pdf  

 
Productie 33 (3 blz.): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-november-2013-productie-33-beklag-gerechtshof-
hertogenbosch.pdf  

 
Productie 34 (36 blz.): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-november-2013-productie-34-beklag-gerechtshof-
hertogenbosch.pdf  

 
Productie 35 (4 blz.): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-november-2013-productie-35-beklag-gerechtshof-
hertogenbosch.pdf  

 
Productie 36 (71 blz.): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-november-2013-productie-36-beklag-gerechtshof-
hertogenbosch.pdf  

 
Productie 37 (2 blz.): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-november-2013-productie-37-beklag-gerechtshof-
hertogenbosch.pdf  

 
Productie 38 (2 blz.): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-november-2013-productie-38-beklag-gerechtshof-
hertogenbosch.pdf  
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Productie 39 (3 blz.): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-november-2013-productie-39-beklag-gerechtshof-
hertogenbosch.pdf  

 
Productie 40 (44 blz.):  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-november-2013-productie-40-beklag-gerechtshof-
hertogenbosch.pdf  

  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde uitprintbare stukken, die inhoud 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan de SNS Bank NV gericht, namens deze  

- Mr. D.J. Okhuijsen, algemeen directeur van de SNS Bank NV;  
- R.J.P.J. (Ronald) Veen, accountmanager Bijzonder Beheer Zakelijk SNS Bank NV; 
- Mr. R.L. Ubels, de door SNS Bank NV gemachtigd advocaat van Van Benthem & Keulen NV; 
- Mr. F.P. Richel, de door SNS Bank NV gemachtigd advocaat van Van Benthem & Keulen NV; 

 
Tijdens de behandeling ter zitting op 21 november 2013 om 9.00 uur zal een kopie van deze e-mail 
worden verstrekt aan behandelend voorzitter Mevrouw Van Coppenolle van de rechtbank van Eerste 
Aanleg van Hasselt als bewijs dat de gedagvaarde partij SNS Bank NV onze bij brief d.d. 19 
november 2013 bij haar ingeleverde aanvullende nadere stukken tijdig heeft ontvangen.  
 
Hoogachtend  

 
 
 
 
 

 
Van Rooij Adrianus Marius Lambertus                           Van Nunen Johanna Elisabeth 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven                         Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven 
e-mail ekc.avanrooij@gmail.com  
tel: 003211758676 (vast) 
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