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Geachte confrere.

In opgemelde kwestie werd uw voorstel terzake mrs. Frielink en Siegfried
Romer doorgeleid naar cliente. - ,
Zij opteert ervoor om met het AINA in zee ,te .gaan en een volstrekte
buitenstaander aan.het hoofd van het arbitrerend trio te stellen. '

In verband met het kostenaspect werdook weer overleg gevoerd met de
heer Jos Dijk van het AINA.
Hij gaf aan dat er laatstelijk een grote arbitrage op Aruba werd uitgevoerd
waarin drie ex-rechters van de Antillen zitting hadden.

Het ging daarbij om mr. Van Dijk, thans president in het arrondissement
Amhem en de vice- presidenten mrs. Van der Poel en N. Huigen.
De kosten van het overvliegen zijn overzichtelijk: '
Economy class KLM dan wel Martinair. ./

De daggeldvergoeding is Naf. 1500,00 per rechter.
In casu wordt voorgesteld een (1) arbiter uit Nederland in te vliegen

Cliente verzoekt u dit conceptkostenplaatje aan uw clienten voor te
leggen waarna binnen een week na verzending van deze brief, althans
per uiterlijk 8 september 2009 uw reactie wordtteqernoet g-ezien.

Cliente heeft ons uitdrukkelijk aangegeven geen langer uitstel te dulden en bij
uitblijven van een (per genoemde datum) reactie zijdens uw clienten een
beslissing door het gerecht te laten afdwingen.

Cliente is de mening toegedaan dat ,de door hem voorgestelde
compromisvoorstellen onterecht door uw clientenzjn afgewezen.
Clients meent verder dat de zaak er het beste mee gediend is door de
aanstellinq van een volstrekte buitenstaander aan het hoofd van het
arbitrerend trio .
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