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rffi
per Íax A413 472176

en per e-mail:  b. jansenl O@chello.nl

Aan. B.C.M. Jansen
Ollandseweg 1 17
5491 XA Sint-OedenrodeEcologisch Kennis Centrum B.V.

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

Ons kenmerk: AvR/0303201 5/Som
Zonhoven: 3 maart 2015

De volgende rechtspersonen:
1. Van Rooi i ,  Adrianus Marius Lambertus, eigenaar van de woningen op het adres' t

Achterom 9-94 met onderl iggende percelen sect ie P 525,P526, P 508, P 509, P 510 en P
516 en P 517 , vanaf '1 januari 201 1 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven ( Bel gië);

2.  Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032 , gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  201'1 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

3.  Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart
'1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als
directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België);

4.  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998
gevest igd op het adres' t  Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf l  januari  201í wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

5.  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaÍ 5 maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland),  met als voorzi t ter A.M.L. van Rooi j ,  vanaf l  januari  20í 1 wonende op
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België);

6. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevestigd op het adres't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als
gemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (Belgié);

berichten u het volgende:

U heeft geen uitvoering gegeven aan onze bij aangetekende brief en per fax 0413 472176 verstuurde
sommatie d.d.22 februari  2015 om vóór ui ter l i jk 26 februari  2015 de van notar is mr. J.L.G. (Jos)
Fleuren van Hendriks & Fleuren Zuyd Notar issen te Heerlen verkregen sleutels van de woningen op
het adres 't Achterom 9 en 94, als ook van bijbehorende opstallen en bijgebouwen, te hebben (laten)
afgeven op mijn woonadres, tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België).

o,  \ '
,

Herhaalde Sommatie met schade aansprakel i ikstel l inq en het doen van strafaanqif te:  A.M.L.
van Rooi j  sommeert B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode om op grond van de
inhoud van deze aanvul lende sommatie vóór ui ter l i ik 5 maart 20í5 de van notar is mr. J.L.G. (Jos)
Fleuren van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen verkregen sleutels van de woningen op
het adres 't Achterom 9 en 9A, als ook van bijbehorende opstallen en bijgebouwen, te hebben (laten)
afgeven op mijn woonadres, tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).

Deze sommatie bevat 3 blz. met 3 6 blz.), totaal: 9 blz.



Eigenaar A.M.L. van Rooi j  herhaalt  nogmaals dat hi j  de eigenaar is van de woningen op het adres ' t
Achterom 9-9A met onderliggende percelen sectie P 525,P526, P 508, P 509, p StO en p 516 en p
517 en dat in die woningen zi t ten gevest igd de bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,
Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j
Holding 8.V.,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  als ook de pol i t ieke Part i j  De Groenen, afdel ing Sint-
Oedenrode, met haar hoofdzetel in Utrecht.

Er is geen enkel vonnis, arrest of beschikking van de rechtbank Oost-Brabant waarmee het eigendom
van eigenaar is veranderd. Bij navraag bij de rechtbank blijkt dat ook uit het dossier. Een eventuele
goedkeuringsbeschikking is niet gebaseerd op juiste gegevens en zijn valselijk opgemaakt. Om die
reden heeft de enige rechtmatige eigenaar A.M.L. van Rooij op 3 maart 2015 het kadaster verzocht
om hun valselijke in het kadaster opgenomen gegevens daarop te corrigeren en daarin op te nemen
dat de eigenaar van de woningen op het adres' t  Achterom 9-9A met onderl iggende percelen sect ie
P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 A.M.L. van Rooi j  is,  vanaf 1januari2011
wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven. Betreffend
correctieverzoek van eigenaar A.M.L. van Rooij aan het kadaster vindt u bijgevoegd (zie biilaqe 1).
Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en inqelast te
beschouwen.

Zoals bij u bekend is zitten in de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode
de volgende bedri jven gevest igd: Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum
8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,  Ecologisch
Kennis Centrum B.V.,  als ook de pol i t ieke Part i j  De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode, met haar
hoofdzetel  in Utrecht.  Eigenaar A.M.L. van Rooi j  heeft  M.R.G.W. van den Heuvel gemacht igd om de
post uit halen voor de op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode gevestigde bedrijven
en politieke partij De Groenen. Betreffende machtiging vindt u bijgevoegd (zie biilaqe 2). Wij
verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en inqelast te
beschouwen.

Overeenkomstig deze macht iging d.d. 5 februari  2015 van A.M.L. van Rooi j  heeft  M.R.G.W. van den
Heuvel op 3 maart 2015 omstreeks 16.30 uur de post ui tgehaald voor op het adres' t  Achterom 9-9A,
5491 XD Sint-Oedenrode gevest igde bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch
Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V.,
Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  als ook de pol i t ieke Part i j  De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode. Op
dat moment is het volgende voorgeval len:

De heer B.C.M. Jansen, Ol landseweg' l '17,5491 XA Sint-Oedenrode, kwam naar me toe, ik
zei  ik haal de post voor het Ecologisch Kennis Gentrum B.V. De heer Jansen zei toen: Ad
(A.M.L. van Rooij) moet een adreswijziging doorgeven voor die post. De heer Jansen zei
ook dat hi j  a l  post had teruggestuurd met adreswi jz igingen. lk zei  toen: hier z i t ten nog
bedri jven in.  De heer Jansen zei: jawel ik heb een br ief  gehad waarin staat dat ik de
eigenaar ben. lk zei :  volgens mij  lopen daar nog rechtszaken op. De heer Jansen zei
toen: ik begin geen rechtszaak. lk zei toen: maar hier zitten toch nog bedrijven in. De
heer Jansen zei toen: het was leeg toen ik het kocht.

waarvan M.R.G.W. van den Heuvel een verklaring heeft afgelegd (zie biilaqe 3). Wij verzoeken u
kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

De schade die u hierbij vanaf 26 februari 20í 5 heeft aangericht, door geen uitvoering te hebben
gegeven aan onze sommatie d.d.22 februari20l5, bi je igenaarA.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote
J.E.M. van Rooi j  van Nunen, de bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis
Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,  c l iënten
van het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  de huurders van de paardenboxen van Camping en
Pensionstal  'Dommeldal ' ,  a ls ook de pol i t ieke Part i j  De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode, met haar
hoofdzetel in Utrecht en alle overige direct en indirect betrokken rechtspersonen beloopt zo'n
€ 100.000,- EURO per dag, waarvoor wij u hierbij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk stellen.
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Van di t  door B.C.M. Jansen, Ol landseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode, met opzet gepleegde
misdrijf, gaan ondergetekende rechtspersonen strafaangifte doen bij de HAZODI politie in Zonhoven
(België). Ter onderbouwing van die strafaangifte zal een kopie van dit herhaalde sommatieverzoek
worden overlegd.

Aan de volgende belanghebbende part i jen hebben wi j  hiervan een kopie toegestuurd:
-  Schippers Accountants t .a.v.  drs.  M. Gosens;
- Voormal ige huurders van de woningen op het adres ' t  Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-

Oedenrode:
- Voormalige huurders van de paardenstallen op het adres 't Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-

Oedenrode;
- Cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.;
- Bestuur en leden van de politieke partij De Groenen, met haar hoofdzetel in Utrecht;

In afwachting van afgifte van de verzochte sleutels vóór uiterliik 5 maart 2015 op het woonadres
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) van eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  verbl i j f  ik

Hoogachtend;

q t ' '-tt .,

i'a4/\/7

A.M.L van Rooi j  Pol i t ieke Groepering De Groenen,
Hazendansweg 36A afdeling Sint-Oedenrode;
3520 Zonhoven (8elgië) Voor deze A.M.L. van Rooi j

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze A.M.L. van Rooi j

,'a-j/
U-,)/

z'

Van Rooi j  Holding 8.V.,
Voor deze A.M.L. van Rooi j

Camping en Pensionstal  "Dommeldal"
Voor deze A.M.L. van Rooi i

St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,
Voor deze A.M.L. van Rooi i

w,á),r-./

t '  l t
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Bii  behorende bi i laqen.

4 blz. 2 ( 1 b l z . 3 ( 1 b l z .

PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning
op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij
een kopie van deze sommatie laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht
(www.deqroenen.nl)  en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing Belgiè (www.degroenen.eu),  op internet
laten plaatsen.
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ffi@etl A,M, L Va n Rooij <e kc.avanrooij@gma i l .com>

lout in registratie - Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld7 berichten

Ka da ste r <crm. bkk@kadaster. nl>
Aan: ekc. alanrooij@gmail. com

U heeft via www.kadaster.nl een formulier r,erstuurd.
Hierbij ontrangt u een kopie \oor uw eigen administratie.

3 maart  2015 19:06

Ze hieronder de door u rezonden gege\ens.

Postcode:

Huisnummer:
-Toeroeging:

Straat:
Plaats:

Land:

Telefoon:
Mobiel:

Voorletters:
Tussenroegsels:

Achternaam:

Geslacht:

E-mail:
Betreft:

Kadastrale gemeente:
Sectie letter:
Perceel nummer:

Toelichting:

5491)O

I

ï Achterom
Sint Oedenrode
Nederland

0630470017

A.M.L.
\an

Rooij

Man

ekc. awnrooij@gmail.com
Verkeerde gerechtigde in registratie wrmeld
sint oedenrode
p

525
Er is geen enkel rcnnis, arest of beschikking ran de rechtbank waarmee
het eigendom \an eigenaar is reranderd. Bij Àawaag bij de rechtbank blijkt
dat ook uit het dossier. Een erentuele goedkeuringibeschikking is niet
gebaseerd op juiste gege\êns en dus ralselijk opgémaakt.

Met wiendelijke groet,

Kadaster
Afdeling klachten en bezwaren

Kadaster <crm. bkk@kadaster. nl>
Aan: ekc.aranrooij@gmail.com

[Teld uit  oorspronkel i jke bericht is verborgen]

3 maart 2015 í9:08

5491)O
I
a

t Achterom

Sint Oedenrode
Nederland

Postcode:
Huisnummer:
-Toeloeging:

Straat:

Plaats:

Land:

https://rmil'googlo.corr/rrni|/rr/.|/?ui=2&le6d859afdda&\,|e!Fpt&search=inbox&lh=14be0d11Í&17196e&sirr|=í4be0d11f847196e&sirr.rl=142e$$



-- 

Tetefoon:
Mobiel:
Voorletters:
Tussenloegsels:
Achtemaam:
Geslacht:
E-mail:
Betreft:
Kadastrale gemeente:
Sectie letter:
Perceel nummer:

'orR r - rour In r€glsrare - verreerde ger€chtigde in registratie rernnrd

0630470017

A.M.L.
\an
Rooij
Man
ekc. awnrooij@gmail. com
Verkeerde gerechtigde in registratie rcrmeld
sint oedenrode
p

526
Er is geen enkel lonnis, arrest of beschikking ran de rechtbank waarmeeroe'ichtins: i:l::ïli'il'ïK'[ï:Êil:Hili,ïi;:JËïïffi:#:ffi?ï[',:ïil'Ju*
gebaseerd op juiste gege\ens en dus ralselijk opgemaakt

[Tok$ uit  oorspronkel i jke bericht is veóorgen]

Kadaster <crm. bkk@kadaster. nl>
Aan: ekc. alanrooij@gmail. com

[Teld uit oorsponkeli jke bericht is veóorgen]

3 maart 201519:10

5491)(D
9
a
't Achterom
Sint Oedenrode
Nederland

0630470017

A.M.L.
\an

Rooij

Man

ekc. awnrooij@gmail. com
Verkeerde gerechtigde in registratie wrmeld
sint oedenrode
p

508
Er is geen enkel wnnis, arrest of beschikking ran de rechtbank waarmee
het eigendom \an eigenaar is leranderd. Bij nawaag bij de rechtbank blijkt
dat ook uit het dossier. Een erentuele goedkeuringibeschikking is niet
gebaseerd op juiste gege\êns en dus ralselijk opgLmaakt.

Postcode:
Huisnummer:
-Toeroeging:

Straat:

Plaats:

Land:

Telefoon:
Mobiel:
Voorletters:

Tussenloegsels:

Achternaam:

Geslacht:

E-mail:
Betreft:
Kadastrale gemeente:
Sectie letter:
Perceel nummer:

Toelichting:

[Teld uit  oorspronkel i jke bericht is verborgen]

Ka da s{e r <crm. bkk@kadaster. nl >
Aan: ekc. alanrooij @gmail. com

[Te]c* uit  oorspronkel i jke bericht is veóorgenl

Postcode:
Huisnummer:
-Toeloeging:

3 maart 201519:11

5491)(D

I

a

1t^

https://rrni|.oooo|€.cfyrnai|/t./1nui=2&i|c6d859"'o*g'.;g9rpt&search=inbox&th=14be0d11f847,|96e&sirr{=14beík|í1íM71Q6pt,sirrJ=.,|1h?aEQídaAi



Stort'

Plaats:

Land:

Telefoon:

Mobiel:

Voorletters:

Tussenloegsels:

Achternaam:

Geslacht:

E-mail:

Betreft:

Kadastrale gemeente:
Sectie letter:
Perceel nummer:

Toelichting:

uÍïE r - r'orrt in registatie - verkeerde gerechtigde in reg istratie rermerd

t Achterom
Sint Oedenrode

Nederland

0630470017

A.M.L.

\an

Rooij

Man

ekc. aranrooij@gmaiÍ. com
Verkeerde gerechtigde in registratie wrmetd
sint oedenrode
p

509

Êr is geen enkel wnnis, anest of beschikking wn de rechtbank waarmee
het eigendom \an eigenaar is reranderd. Bij nawaag bij de rechtbank blijkt
dat ook uit het dossier. Een erentuele goedkeuringsbeschikking is niet
gebaseerd op juiste gege\ens en dus ralselijk opgèmaakt.

[Teld uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Ka da ste r <crm. bkk@kadaster. nl>
Aan: ekc. aranrooij@gmail. com

[Teld uit  oorspronkel i jke bericht is veóorgen]

Postcode:

Huisnummer:
-Toeweging:

Straat:

Plaats:

Land:

Telefoon:
Mobiel:
Voorletters:
Tussenroegsels:

Achtemaam:

Geslacht:

E-mail:
Betreft:
Kadastrale gemeente:
Sectie letter:
Perceel nummer:

Toelichting:

[Told uit  oorgronkel i jke bêricht is verborgen]

3 maart 201519:12

5491)O

9
a

ï Achterom

Sint Oedenrode

Nederland
0630470017

A.M.L.
\an

Rooij

Man

ekc. aranrooij@gmail. com
Verkeerde gerechtigde in registratie rermeld
sint oedenrode
p

510

Er is geen enkel wnnis, arrest of beschikking ran de rechtbank waarmee
het eigendom \an eigenaar is reranderd. Bij nawaag brj de rechtbank blijkt
dat ook uit het dossier. Een ercntuere goedkeuringsbeschikkÍng is niet
gebaseerd op juiste gege\ens en dus ralselijk opgemaakt.

Kadaster <crm. bkk@kadaster. nl>
Aan: ekc.annrooij@gmail.com

[Teld uit  oorgronkel i jke berícht is veóorgen]

3 maart 2Q1519:12

https://mai|.goog|e.cgr!nai|ltl11t?ui=2&i|e6d859afdda&rjerpot&search=inbox&th=14bêíH1íÍ8471Q6a&cirrl=,láhêÍ|.líífM7.,|oAa-Q'G|n



Postcode:

Huisnummer:
-Toeloeging:

Straat:

Plaats:

Land:

Telefoon:

Mobiel:

Voorletters:

Tussenroegsels:

Achternaam:

Geslacht:

E-mail:

Betrefr:
Kadastrale gemeente:
Sectie letter:
Perceel nummer:

Er is geen enkel ronnÍs, arrêst of beschikking wn de rechtbank waarmee
Toelichting: het eigendom lan eigenaar is wranderd. Bij Àawaag brj de rechtbank btijkt

dat ook uit het dossier. Een erentuele goeàkeuringsbeschikking is niet
gebaseerd op juiste gege\ens en dus valselijk opgemaakt.

[Ïeld uit oorgron]eli jke bericht is verborgenl

1.,|rÍilr - rour In r€gtsraue - verl€erde gerechtigde in registratie rermeld
5491)O

I

a

ï Achterom

Sint Oedenrode

Nederland

0630470017

A.M.L.
\an

Rooij

Man

ekc. alanrooij@gmail. com
Verkeerde gerechtigde in reglstratie vrermeld
sint oedenrode
p

516

Ka da s{e r <crm. bkk@kadaster. nl >
Aan: ekc.awnrooij@gmail.com

[Teld uit oorgronkeli j lc bericht is veóorgen]

3 maart  2015 19:13

Postcode:

Huisnummer:
-Toerceging:

Straat:

Plaats:

Land:

Telefoon:
Mobiel:
Voorletters:
Tussenroegsels:

Achternaam:

Geslacht:

E-mail:

Betreft:
Kadastrale gemeente:
Sectie letter:
Perceel nummer:

5491)O
I
a
t Achterom

Sint Oedenrode

Nederland

0630470017

A.M.L.
\an

Rooij

Man

ekc. aranrooij@gmail. com
Verkeerde gerechtigde in registratie rermeld
sint oedenrode
p

517

Er is geen enkel wnnis, arrest of beschikking ran de rechtbank waarmeeroerichtins: !:l:tïïi",i,ï:JJ[?:ÊilïËI?,ï.,;'h:i*ïïffi:f.,,li,lïïl,l',ïï,jJ',-'
gebaseerd op juiste gege\ens en dus ralselijk opgemaakt.

[Tekd uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

https://rmil.goog|e.corrÍr"nai|/u/1/?ui=2&ile6d859afdda&vier,rept&search=inbox&th=14b€0d11f847196e&s|rr{-1é|mrrrr11fAá7íQ6atcirrrt=í/1M,6EQí/^A9



\ 8 r
A,M.L .  van  Roo i i :
De eigenaar van het pand 't Achterom 9-9A,
5491 XD te Sint-Oedenrode en de daarin gevest igde
hierna te noemen bedrijven en politieke partij
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)
e-mai l :  ekc.avan rooi i@qmail .coJÊ
te l :  +  32  í17  586 76

rKs
VOLMACHT

D.e eigenaar van het pand 't Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode en de daarin gevestigde
hierna te noemen bedrijven en politieke partij:

1 .  Van Roo i i .  Adr ianus  Mar ius  Lamber tus ,  vanaf  1 januar i2011 wonende op  z r in
, hoofdverbtijfplaats Hazendansweg 36A, 3s20 Zonhoven (Belgiê);
2.  Campino en Pens. ionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j i  meI oídernemingsnummer;

57035032 , gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, s4'91 XD Sint-Oedeniode (Nederland)
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf l januari 2011 wonende op zijn
hoofdverbl ijfplaats Haze ndansweg 36A, 3520 Zonhoven (Ber gië);

3.  Het Ecolooisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 160g01 i  1,  vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Si; t -Oedenrode (Nedertand) met ats
directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

4.  Van Rooi i  Holdinq B.V.,  metondernemingsnummer:17102G83, vanaf 5 maart 1g98
gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn hooídverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

5.  St icht ino Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, S4g1 XD Sint-
Oedenrode (Nederland),  met als voorzi t ter A.M.L. van Rooi j ,  vanaf l  januari  2011 wonende op
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

6. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdéling Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
gemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hooÍdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Betgië);

Geven hierbi jaan:
- M.R.G.w. van den Heuvel,  Vresselseweg i6A,5491 pc te sint-oedenrode;

Volmacht om vanaf 5 februari  2015
- de post uit de brievenbus te halen en de woningen op het adres 't Achterom g en gA,

bijbehorende gebouwen en bijbehorende gronden (zo'n 6 hectare groot) te betreden en te
fotograferen.

Aanqgtekende en oerechtel i íke stukken mooen niet worden aanqepakt.
Deze moeten per aangetekende brief worden verstuurd, dan wel bij exploot worden betekend door
een Belgische gerechtsdeurwaarder op de hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven,
waar A.M.L. van Rooi j  samen met zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, vanaf 1 januari  2011
woont.

Dagtekening: 5 februari  2015

q
A.M.L. van Rooi j
Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven Belgiê
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verklaring van M,R.G.W. van den Heuvel, vressetseweg í6A, g4gí pc te sint-
Oedenrode,

Overeenkomstig bijgevoegde machtiging d.d. 5 februari2015 van A,M.L. van Rooij,
vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote wonende op het adres
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) ben ik op 3 maart 2015 omstreeks
16'30 uur de post gaan uithalen voor de bedrÍjven gevestigd Camping en Pensionstal'Dommeldal', Ecologisch Kennis centrum 8.v., van Rooij Holding 8.V., stichting
Admínistratiekantoor van Roo'rj l-lolding 8,V,, Ecologisch Kennis óentrum 8.V., àls
ook de politieke Part'rj De Groenen, afdeling Sint-Oédenrode. Op dat moment is het
volgende voorgevallen :

De heer B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, kwam naar me
toe, ik zei ik haal de post voor het Ecologisch Kennis Centrum B.V. De heer Jansen
zei toen:Ad (A.M.L. van Rooij) moet een adreswijziging doorgeven voor die post,
De heer Jansen zei ook dat hij al post had teruggestuurd met adreswijzigingen.
lk zei toen: hier zitten nog bedrijven Ín. De heer Jansen zei: jawel ik heb een brief
gehad waarin staat dat ik de eigenaar ben. lk zei: volgens míj lopen daar nog
rechtszaken op. De heer Jansen zei toen: ik begin geen rechtszaak. lk zei toen; maar
hier zitten toch nog bedrijven in, De heer Jansen zei toen: het was leeg toen ik het
kocht.

M.R.G.W. van den Heuvel,


