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Onderung

Bezorgmomênt

Morgen 6 augustus
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Bezorgadres
van Schaeck Mathonsingel 4

6512 AN NIJMËGEN

Afzender
Afzender onbekend

Gegevens
Gewicht: 1,48 kg
Afmet ingen: 19,5 x 31,5 x 37 cm

Wijzig uw bezorging

U kunt uw bezorging nu helaas nog
wanneer u uwzending oPnieuwtruilt

rffi
Ecologisch Kennis Centrum B'V.
't Achterom 9a, 549í XD,
Sint-Oedenrode (NL)
e-mai l :  ekc.avanrooi i@qmail .com
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Aan: Mr. C.W.J. Raaimakers
als advocaat gesteld voor de

-pu bl iekrechtel ij ke rechtspersoon
gemeente Heusden;
Dirkzwager advocaten & notarissen N.V
Van Schaeck- Mathonsingel 4,
6512 AN Ni jmegen
(e-mai l :  raaimakers@dirkzwaqer.nl)

Datum:4 augustus 2015
Kenmerk Rechtbank Oost-Brabant: C/01/29681 4lKG ZA 15147 5
Ons kenmerk: Schreu/O408201 5/ Dirkzwager

Sommatie aan de voor de publiekrechteli ike rechtspersoon oemeente Heusden oesteldg qdvocaat Mr.

ff ikzwaoer advocaten & notarissen N.V. om de behandeling van het kort geding met

als kenmerk.Sól2SAA1q,KG ZA 151475 op 6 augustus 2015 om 11.00 uur op grond van de inhoud van de

hieronder ingelaste strafaanqifte d.d. 3 auqustus 2015 teqen de volqende oersonen:

- Publiekrechteli ike rechtspersoon oemeente Heusden (Nederland), zetelende te (5251 ED) Vli jmen

aan het adres Julianastraat 34, voor deze zaak woonplaats kiezende te Nijmegen aan de Van Schaeck-

Mathonsingel 4 (Postbus 55, 6500 AB) ten kantore van Dirkzwager advocaten & notarissen N.V', van

wie mr. C.W.J. Raaimakers als advocaat wordt gesteld en als zodanig zal optreden.
- Mr. J.T.A.J. (Hans) van der Ven, verantwoordeli jk gemeentesecretaris van de gemeente Heusden,

Aantekenen


