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Geacht algemeen directeur Rob van Kaathoven van Van Kaathoven I

Aanqetekend verstuurd

Aan: Van Kaathoven Logistics B.V.
t .a.v.  algemeen directeur Rob van Kaathoven
Postbus 134. 5490 AC Sint-Oedenrode
(e-mai l  :  info@vankaathovengroep.nl)

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)

Ons kenmerk: AvRÍJvN/29042015/Som
Zonhoven:  29  aor i l2015

Sommatie aan Van Kaathoven Logistics 8.V., namens deze algemeen directeur Rob van Kaathoven, om op
grond van de inhoud van dit schrijven vóór uiterl i ik 5 mei 2015 te hebben beslist:

l. dat de in 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen van
A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal 'Dommeldal',

Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij
Holding B.V. en de polit ieke Parti j De Groenen na 30 april 2015 niet worden vernietigd of verkocht.

l l . dat de in 12 of 13 containers door Van Kaathoven Logistics B.V. gestolen eigendommen van
A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal 'Dommeldal',

Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij
Holding B.V. en de polit ieke Parti j De Groenen vóór uiterl i ik 9 mei 2015 zijn teruggebracht op de
plaats waar Van Kaathoven Logistics B.V. deze eigendommen heeft gestolen, te weten op de
parkeerplaats van het perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of
van hekken voorzien dat daaruit niets kan worden weggehaald.

l l l . dat door Van Kaathoven Logistics B.V. alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn
gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van
Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 8.V., cliënten van het
Ecologisch Kennis Centrum 8.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal
'Dommeldal', zi jn polit ieke parti j  De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige
daaraan verbonden slachtoffers, vanaf 29 ianuari 2015 (de dag van het stelen) aangerichte
schade (zowel materieel en immaterieel) zal vergoeden, waaryan de hoogte zal worden bepaald
door een in Nederland erkende deskundige.

In geval vóór uiterl i ik 5 mei 2015 niet positief is beslist op deze sommatie zal tegen Van Kaathoven Logistics
8.V., haar algemeen directeur en haar werknemer Rob van den Witteboer strafaangifte worden gedaan. Ter
onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van deze sommatie worden overlegd.

Deze nadere stukken bevatten 133 's met stukken ,

Uw werknemer Rob van den Witteboer heeft namenr
Logist ics B.V.,  waarvan u algemeen directeur bent,  c
gemeentesecretaris Fred Schriever (zie foto) in opd

, rechtspersoon gemeente Sint-Oedenrode, namens í
. Gruben-van den Hoek, aan Rob van den Witteboerï -

opdracht gegeven om 12 containers (wat volgens dr

u, containers zijn) te laten afzetten op het parkeerterr€
|  'Dommeldal 'op het perceel P 526 in eigendom van

gerechtsdeurwaarder dhr. R.C.M. Treffers naar eigr
naamloze vennootschap SNS Bank NV de mogelijkheid te geven da
eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nu
Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Ro
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij D
containers heeft kunnen (laten) opslaan zonder dat hij daarmee arti
Plaatselijke Verordening 201 4 heeft overtreden.
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Bezorgd op

Vandaag 1- mei
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Afzender

Afzender onbekend

De zending is

e Naar rni i - Van rnil

lets versturen

Gegev er rs
Gevicht: 2,00 kg
Afnretingen: 6,5 x 29 x 37 cm
VolLirne: 6.98 L
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Onderweg

Pakket
EafcodÊ.: 3S KAAG 18444 5927

Klantenservice Account
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Volg deze zending

Wilt u op de hnogte bl i jvt ln van de bezorgstatuslr $la de
zendjnE cp in uur overzichl-
Brl  Ondervreg zjel u dan alt i jc l  de acluele stalus.

Veelgestelde vragen

)  Hêt  vo lgên van nr i jn  pakk&t  wêrk l  n ie t ,  wat  nu?

)  Hco vc lg  i k  mi jn  b ru i tên lanc lse  zend ing?

)  Wat  doe ik  a ls  rn i jn  zend ing  n ie t  i s  a fge leverd?

)  Wat  c loe  ik  a ls  i k  n ie t  thu i$  k len  a l$  de  bezorg ing
gep land s taa t?
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