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VONNIS in lort;geding in de zaak van:

Hendricus Frederik Cornelis KUIIPERS,
wonende te Rotterdam,
eiser in conventie,
verweerder in reconventie,
procureur mr. DÁ. Harff,

- tegen -

I . Gerard-Hilary KUCI{AREK,
wonende te Rotterdam,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
2. de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid STRATEGOS 8.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde,

l-L procureur mr. R. Smith.

Partijen worden hierna aangeduid als "Kuijpers" respectievelijk "Kucharek"
en "Strategos".

1. Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:
- dagoaarding d.d. lO mei 2006;
- pleitnotities en producties van mï. Harff;
- pleitnotities, tevens eis in reconventie, en producties van mr. Smith.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten nader
toegelicht ter zitting van 23 mei 2006.
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2. FIet geschil in conventie

2.1
In dït kort gedÍng vordert Kuijpers om ged,aagclen te veroorclelen colform
hetgeen in de dagvaarding is gestelcl.
Verkort en zakelijk weergegeven komen deze vorderingen erop neer dat
- Strategos wordt veroordeeld tot betaling van een bódrag vàn € 1.S00,=;
- 

_Gudaagden hoofdelijk worden veroorcleelcl tot 5et staken en gestaakt
houden van hun tegen Kuijpers gevoercle terreur- en lastercaËrpagne, op
straffe van verbeurte van een dwangsom;

- Gedaagden worden veroordeeld om elke inbreuk op d.e merkenrechten
van Kuijpers te staken en gestaakt te houden;

- Kucharek/gedaagden worden veroordeeld tot het verzenclen van een
rectificatiebrief en/of -email met inhoud zoals in de dagvaarding vermeld;- Gedaagclen worden veroordeeld tot het zich onthouclun u.t
communicatie met Nationale Nederlanden over Kuijper:s;

- Gedaagden hoofdelijk worden veroorcleeld om aan dè raadsman van
Kuijpers te doen toekom-en.een lijst met alle internetlinks waarop
publicaties betreff'ende Kuijpers hebben plaatsgehad en een lijst met alle
brieven, faxen en emails -waárin gedaagdàn op ïasterlijke of bedreigelde
wijze over Kuijpers met derden hebben gecommunicóerd;

- Gedaagden hoofdelijk worden veroordeeld orn op cle in de dagvaarding
genoemde websites een rectificatie te plaatsen;

- G?daagden hocfdeli jk wcrden veroordeelcl om ten titel van voorschot op
schadevergoeding en bijclrage in cle kosten van ïechtsbijsti"O ió Uetaten
Ë 25.000,=;

- 
{*t Kuijpers voorwaardelijke machtiging wordt verleend Kucharek te
doen gijzelen;

- Gedaagden hoofdelijk worden veroordeeld in cle kosten vap clit geding.

2.2
Aan deze vorderingen heefï Kuijpers in essentie ten gronclslag gelegd clat
qSd.aasd.en 9p allerlei _wijeen.oniechtmatige uitlatingËn doenïïer Ëuilpers.
Gedaagden i:eweren dat Kuijpers valsheid*in geschrïn* heeft gupi*gà, zichschuldig heeÍt gemaakt aan cliefstal van een oótrooi, 5eeft uurigó"*t ilt
georganiseerde criminaliteit, manipulatie en rnisbruik van de idvocatuur,
bedreigi'g en intimidatie, terreur àn chantage.
Kucharek heeft daaruaast doodsbedreigingen jegens Kuijpers geuit.

2.3
Geclaagden hebben, kort gezegcl, geconclucleerd tot afwijzing van devorderingen.
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3. Het geschil in reconventle

3 .1
Kttcharek vordett oT Kuijpers te veroordelen tot betaling van een beclrag van
€ 10.000,= êls.voorschot op een schadevergoeding en orn-Kuijpers te
verbieden zich in contact te stellen met zikenrelàties van KuCharek en hen
inÍbrmatie over Kucharek te verschaffen, op straffe van veïbeurte van een
dwangsom, met veroordeling van Kuijpers jn de kosten van de procedure.

3.2
Aan deze vorderingen heeft Kucharek ten grondslag gelegcl dat hij grote
schade heeft geleden door het handelen vin Kuijp*;enïat nij víJest dar
Kuijpers naar meerdere z.akenrelaties van Kuctríret< een kopie van de aangifte
van Kuijpers heeft verzonden, hetgeen ook grote schade ,reioorzaakt.

3.3
Kuijpers heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen.

4. De beoordeling

in conventie

4.1
FIet verweer van gedaagden dat Kuijpers geen spoecleisend belang 1eeft bij
zijn vclrderingen, nu er sinds medio maart 2006 geen negatieve uitlatingenvan Kucharek aan derden meer zijl geweest, *oidt verv\rorpen. Kuijpers steltdat hij door de tritlatingen van Kuchàrek in zijn eer en goeà* .,uu*'i,
aangetast. Hoe langer zo'n situatie ongecorrigeerd'uootfdnurt, des te groter
en onherstelbaarder kan de schade *órd*.r. iaarin ligt het spoecleisend
belang van de vorderingen van Kuijpers.

4.2
Blijkens het verhanclelde ter-zitting is de achtergroncl van het tussen partijenspelende geschil het volgende.
Kucharek is uitvinder en zocht naar rnogelijkheden om voor zijp uifirinctingenoctrooien te ve.rkrijgen. Kuijper$ en tcuc[arbk hebben daartoe in ju'i 2003een cornmanditaire vennootschap, oc'I 'roje c.v., opgericht,
Partijen zijn in p*.i 2005 gebrouilleerd geiaakt en tiláens cte conlmanditairevennr:tenvergadt:+q v^an 4 juli 2005 is áe beherend uurrroor van ocTrojeC'V', Kucharek's Stichtjng ocTroje, "ontslagen als beherencl vennoot,,.Kuijpers stelt dat aan dit l 'ontslafi" een seriË door gedaagden en doorgedaagden bestuurcle rechtspersonen gepleeg,l;,r ;;Ësraries en
,ctnreqltmatige,dacl,en ten gróndslag hgï Ën aà't ae d;g,ran zaken merbetrekking tot het "olttslafvan cle Ëelierend rmrrJot;"geheel aan Kucharekzelf te wijten is.
Kucharek meelnt clat hem alclus op onrechtrnatige wijze de comma'ditaire
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vennootschap is ontnclmen, evenals zijn in die vennootschap ingelegde
uitvindingen en de opbrengsten voortvloeiende uit die uitvindir,!*rrlHij stett
zich door Kuijpers.opgelicht te voelen en heeft clit irr brede fcrindin alleitei
negatieve i:ewoordingen uitgedragen.

4.3
Voorop gesteld wordt dat het enkele feit dat Kucharek en/of Strategos
negatieve berichten omtrent Kuijpers hebben gepubliceerd clan wef zich
qmtlgnt i(uijpers negatief hebben r.ritgelaten, niei vanzelÍ'sprekencl inhouclt
dat Kucharek eni of Strategos daarcloor crnrechtmatig hancÏelen legensKuijpers.

9f dlt het geval is, hangt af vzur het antwoord op de vïaag of het
fundarnentele recht van Kucharek op vrijheid vàn menirigsuiting moet wijken
voor het belang van Kuijpers gelegen in het gevrijwaard Ëtiiv*n ïutt
publicaties en uitingen die zijn eer en goede naam aantastón. Hierbij zijn
onder rneer van belang de ernst van de beschuldigingen in samenhang met
de rnate waarin deze op dit moment waar g"rtruulá kirnnen worden.

4.4
Vast staat dat Kucharek tegenover clerden in vrij brede kring Kuijpers heeft
n.et]qnt van oplichting, criminele activiteiten, zowel strarfrecËteliiËe als
civielrechtelijke veroordelingen, schorsingen arls aclvocaat en dieÍ'stal van
octrooien.
Dit zijn -* zeker aan het adres van een aclvocirat - zeer ernstige
beschuldigingen, die grote schade aan zijn reputatie kunnen tóebrengen.
Gelet op cle ernst van deze beschulcliginfien rnoeten er clan ook vrij trog*
eisen gesteld worden aan de mate waarin deze op het moment van uiten
daarvan, waar gemaakt kunnen worden.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn de d.oor l(ucharek in deze
procedure aangedragen stellingen,-ook gelet _op rte gemotiveerde betwisti'g
daarvan door Kuijpers, onvolclóende om cl* door Kilcharek geuite
beschuldiging van oplichting te kunnen ondersteunen.
Evenzeer geldt dit voor de overige genoernde beschuldigingen. Daarbij speelt
nog Inee dat Kucharek deels heeft toegegeven dat bepaáde" uitlatingen
overdreven - en dus niet waar __ zijn.b; uitlating*nïun Kucharetïi;n Oan
ook tegenover Kuijpers onrechtmaiig en in zoverie zijn de vord*ri"[ó"
toewijsbaar.

4.5
Ten aanzien van cle door Kuijtrlers gevorclercle rectificatie, te sturen aan de i'
de {agvaarcling genoemde lijst uan +g rec}rts- en natuurlijke personen, heeft
I(ucharek gemotiveercl betwist met een aantal door Kgijpers genoemde
personen over (het handelen van) Kuijpers te hebb"n gbrp.uË*r, (pleitnota
rnr. Smit, punt 32).
Ten aanzien van de resterencle personen op bedoelcle l i jst, wordt als volgt()verwo gen.
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4.6
Vast staat dat Kucharek zijn stellingen over het cloor Kuijpers opgelicht zijn
in het kader van de zogenoemde oótrooikwestie ook geventileerd heeft
binnen de kring van directe zakenpartners van Kuchirek, van d.irecte
zakenpartnem van Kuijpeïs en van gezamenlijke (zaken)partners. Naar het
oordeel van de voorzieningenrechter kan in clit verbancl ni*t gurt.iJworden
dat de eer en goede naam v11 Kuijpers zijn aangetast, nu genoemd,e
zakenpartners van dit geschil tu.ssÁn Kuijpers en Kucharek*al op cle hoogte
waren dan wel hierbij zelf betrokken r-ijn-(geweesr). Br:vend,i*n^riln àe door
Kucharek binnen die kring gedatre uitlrrtinfien onvoldoende op*rrbuar om alslaster te kwalificeren.
IJe vorderingen die hierop betrekking trebbep zullen dan ook worden
afgewezen.

4,7
Ter zitting is gebleken dat zowel de door Kucharek geclane aangifte bij depolitie met betrekking tot Kuijpers als cle door Kuch*arek gestari* pto.*dure
bij de Raad van Toezicht voof de Orcle van Advocaren bij de l{oge Raad nogbij die betreffende instanties in onderzoek zi)n, althans áat rtie f,roceduresnog niet (forrneel) zijn afgeroncl. Geiet trierop kan hierover in het kader vandit kort gecling geen oorcleel worden gege.ren en kunnen d,e in dit verband
gevorderde rectificaties niet worden óegewezen.

4.Ír
Kucharek en Strategas hebben aan de Stichting Nationaal MS Foncls een
email ges-tuurd, waarin rnet.betrekking to-t Kuijpers de bewoordingen ,,deze
heer heeft een zeer schadelijke reputaïie" en "[unt u ons op de rrJogtebrengen in verband met een strafÈnderzo?I" zijn geh*nt**ia. Met Kirijpers isde voorzieningenrechter van oordeel clat dit, ,rk*irr., Kucharek voor dezestellingen geen Í'eitelijke onclerbr:uwing heeft kunnÀn guu*rr, als beledige*cl
en als aantasting vem de eer en goed* tuorrr van KuijpËrs moet worclen
ireschouwd. De gevorderde rectíficatie te sturen aarïàe Sfichting NationaalMS Fonds zal derhalve worclen toegewezen.

4.9
De gevorderde rectificatie te sturen aan de heer Stello en Trellenborg B.V.wordt afgervez.en. Kucharek heeft betwist de door r"i;p*rÍi genoemde emailaan Stello te hebben verzotrden. Kuijpers heeft zi jn steïÍngón ter rute nietnr ider ondelbc;uwd.

4 ,10
o^ok de gevorderde rectif icatie te sturen aan Nationale Nederlanden worcltafgewezen. Kuijper$ heeft slechts gesteld dat Strat*g;r .rit *igu' bewegingeen claim die zij stelt te hebbetr .r[ Kuijpers uit hooÍcle van clielsb ero eps aans p rake lijkheicls verzeteïing Éï1 w atio nal e Ne de rland en h e eÍtneergelegd' Enig pgwijs hiervan is eciiteíniet gelevercl en Kuclarek heeft i 'dit verband gesteld sléchts bij Nationate Neclerlanclen te hebhen
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geïnforrneerd of de betreffende clairn reeds in behandeling Ís genomen.
Wel zullen gedaagden worden veroordeeld om zich te onthoud.en vancomrnunicatie met Nationale Nederland over Kuijpers, tenzij geclaagdel
daartoe door Nationale Nederlanclen en/of ruijpóis worden verzochr.

4 .1 I

Yooltoewijzing van een geldvordering in kort geding getdt de voorwaarde
dat die vordering, rn.qde gelet op cle sfoedeiu*ídh*i,Ï Ë" her restirutierisico,
voldoende aannemeli jk i i .
onderhavige v,ordering voldoet niet aan dit criteriurn, reecls gelet op degenrotiveerde lretwisting ervan door strategos.

4 .12
ook de vordering met betrekking tot de gestelde merkinbreuk worcltafgewezen. Een en ander is gemótiveerd"betwist cloor Kucharek en Strategosen niet nader door Kuijpers onderbouwd.

4.13
De vordering. in de-dagvaarding onder punt r t genoemd zar wordenaÍgewezen alleen al, omclat Kuóharek oïer de aldaar bedoelcle websites ge€nmacht lteeft, zodat sprake is van onnrogelijkheid offr aan een veroordeling opclat punt te voldoen.

4 .14
De gevorderde schadevergoe-d-ing zal eveneens ruorclen afgewezen, nu cleze
.d:ot gedaagden gemotiveercl belwist is en cloor rcui;p"rs niet nad.er,bijvoorbeeld met schriftelijke bewijsstukken is oncler.bouwd.

4. ï5
Het verlof tot, gijzeling zal niet verleend worden. Gijzeling kan als uiterstedwangmiddel worclen ingezet, derhalve als aannemelijk_is clat de toepassingvan een ander dwangmiddel onvoldoende uitkoms t záIbied.en. Gesteld nochgebleken is dat Kuchàrek zich niet zal houden aan een rechterlijke uitspraak.

in reconventie

4 . l s
De door Kucharck gevorderde schacle voldoet niet aan het criterium voor eengeldvordering in kor:t gecling als hierboven-overwogen, zod,at deze vorderi 'gzal worden.aÍgewezen. I{et gevorclerde verhod is tË'"rg**"n geforrnuleerdoin te worden toegewezen, àaclat ook dit zar word.en uïg***zen.

in ccnventie en in reconventie

4 . I 7
Met inachtnerning van het vorenoverwogene
gev'rdercle dv'angsommen word*r, gurrrïtigd
Kucharek en strategos zullen ars de íreest in

wordt als vol6 beslist. De
en geffiárximeercl.

het ongeli jk gestelde parti j
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worden veroordeeld in cle proceskosten in conventie en in reconventie.
I-Iet gevorderde "lasterlijk in verband brengen van Kuijpers rnet bepaaldevennootschappen" is te vaag om voor toeriilzing in uuii*urking te ïornep.

5. De beslissing

IJ e vo o rzienirr genrechter,

in cnnventle

veroordeelt gedaagden hoofdelijk om na betekening van dit vonnis hettegenover derden uiten van beschulrtigingerr-van- rrïi;pers van oplichting,
diefstal, criminele activiteiten, schorsiilgen als aclvocáït, strafreihtelijke encivielrechtelijke veroordelingen en dergËlijke met onmiádellijke injÀg testaken en gestaakt te houden alsmecle ïirfr te onthouden en te blijven
onthouden van elke van een of meer geclaagclen afkomstige brief, fax, email,internetpub licatie, telefo o ngesp rek, vóicemáit of s ms -b erich t ho uclendedergelijke besch-uldigingen legónt Kuijpers, op straffe van verbeurte van eendwangsorn van € 1.000,; p*tàdonige brief, firx, emeril, internetpublicatie,
telefoongesprek, voicerrrail of sms-bËricht, vermeerclercl met € 1.000,= per clagoÍ gedeelre van gen d_ag crat gedaagden zoclanif; b;i-Íii*, **ail, 

'

internetpublicatie, telefoongáspreË, voicernail óf ,*r-bericht niet schriftelijkof electronisch hebben ger"itinceerd, zulks tot een rnaxirnum van€ 150.000,=;

veroorcl"gll gedaagden hoofdelijk om na betekening van clit vonnis zich rneronmiddgllijke ingang te onthouden en te blijven o"ïfro",ren van hetper$oonli jk, teleÍonisch, schriftel i jk, elektronisch of anderszins over Kuijperscomlnuniceren met Nationale Neclerlanden Schercleverzekering Mij. NV, huu,concernrnaatschappiien en de aldaar werkzanre personen, tenzij geclaagdendaartoe door Nationale Neclerlanden en/of Kuijpers wárden uitgenodigd, opstraffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- peï zocleurige wijze vancommunicatiemidder, zulks tot een maxirnum van € 1s0.000,=;

veroordeelt gedaagden hoofclelijk om binr:en z- clagen na betekening van clitvonnis aan mr, D.A. I-Iarff, advoóaat, Heemraadssirígelzaz,B021 DNIïotterdam' eerr l i jst te cloen toekomen, waarop alle internetl inks (URL,s)staan vermeld, waarop een of rrlecr ge daagd*., ,rorrrrbccloelle
hescl-ruldigingen jegens l(uijpers hebïen geuit, op straffe van verbeurte va'een dwa-ngsom van € 1.000,; prer dag dat [eduogà*n zodanige ti jst niet aanmr' I{arfl trebl:en doen toekclmetr, ,ul lc tàt 

"on 
rnaxirnum van € 1s0.000,-;

vcroordeelt gedaagdert hoolcleli jk clm binnen_z dagen na betekening van clitvonnis aan mr. t{arff voornctetnd een lijst te doen ioekornen, waarop alleemails verrneld staan waarin geclaagd*n a* beheerd,er van de betreÍfe nclewebsites hebben verzocht over te gáan tot onmiclcleil i jk verwijderi 'g van erl lepassages en venvijzingen (internetl inks) wraarop éérr ol ' ff]cer f iedaa{cle'
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vorenbedoelde be.schuldigingen jegens Kuijpers hebben geuit, luidend:
,, 
I EMAIL ADRES VTEBSITEBEITEERDER]

Hierbij uerklaren G.It' Kucharek, wonetzd íe s06z AM Rotterdarn aan de llinzeKoapmansstrqat 23, en strategos BV, karztoorhoud,end, te so61 Rotterdam *ande Rinee Koopma'nsstraat 23,2at onze hes:chukJtgin àn-ínaochtmakin,g,en uatzde heer mn H,F.C. Kuí.ipers te Leid,en, med,e hartàelend onder de naam K.D.K.aduocaten, ín onze op uw websire gepmàÁ,rc med,edelingen lasterlijk enanrechtrnatig ziin iegens genoemdá inr. Kuiipets en n$i op ín enige rechterlijkeuitspraak uastgesteme feiíen berusten. op ?ast uan de voorzieningenrechter uande rechtbanlc te Rotterrlam krachtens uonnis uan l s 1",ii 4006 rectíJiceren wijanze a'(tn u kenbct'ar gemaítkte.bescltuldigirtgen err. uerd"achr*"iín[iï'ron
89naemde mL Kuiipers te Leiden un ,rrànËyn wt1 

" "ííi 
z.gctanige rloor ons opuw website geplaatste mededelingen (URL,s) u,ooïin meld,ing wordt gemaaktuan mr. Kuijpers, aI dan niet in íerband, m1t ocTroje cv, d"tíed tu ,,iiirjarrn,en uerwiiderd te houden, zodanig dat d,eze informatie uoor internetbezaekersontoeganlceliik zal ziin (perrnaneyt off-Iine mctken). uw beuestiging zien tuijga.ar n e o m gaa.n cl Íe ge m o e t o p w o rltotpgílr=1il.

Rotterdam, [clatuml
G.H. Rttcharek, mede nemens Straíegos BV
Rinze Koap mansstr-aat 23
3067 /r,M Rotterda nt,,

op straff'e varn verbeurte
bedoelde l i jst geplaarsre
€ 150.000,=;

vÉrn een dwangsctnr van €
of niet-verzonden email ,

1 .000 ,=  per  n ie t  r :p
zulks tot een ma-ximum van

veroordeelt gedaagden hoofdelijk om binnen zeven dagen na betekening vandit vonnis aan mr. Harfl'voorn,:-emd een lijst te doen tJekom*r, *uuiop allebrieven' faxen en ernails staan vermelcl waarin een of meer gedaagclenvorenbedoerde bescrrurdigingen jegens Kuijpers hebben geuit, oncrerbijvoeging van..:.tt kopieï"rf".íieïelijk tiiiáraai van die ]rrieven, ferxen enernails' op straÍfe van ïerbeurte van aan dwangsom van € 1.000,= per niet opbedoelde l i jst geplaatste zodanise urË-fix of email, vermeeïderd met€ 1'000'- per dag dat geciaagd*tiroáil i# l i jst niet aan mr. I-Iarffhebbendoen t 'ekomen, zurkJ'**t àur, ,rr*imuËr van € 1s0.000,=;

veroordeelt gedaagden hoofdeli jk orn binnen zeven dagen na betekening va'drf vonnis aan mr' I-IarÍïvoorlloemd een l i jst te du*r, to'*komen, *uorop o'*verzonden en doclr Kucharek te oncl*J"i.*r*n brieve' staan vermeld waarinKucharek en sjril:q-:u^rÏr jegens cle stichtirg htrationaar r\{s Fonds,wagensrraar zs, giÀz cn Máilsruis, geuil*, n*ï*r.liàrg"rgen over Kuij'ersrectif iceren' oncler bijvoeging van **n kopie van ,ri" Ëii*ven, luiclencl:
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"[ NAAM, AD.R^Ë'S, WOONPI/.ATS GEADRESSEEi? DEI

REETIFICATIEWBKLAHNG

Hierbij uerklaren G.H. Kucharek, wonend te s0G7 AM Ratterdam a(tn, de R'nzeKoopmanssíraat 23, en Strategos BV, kantoorhoud,enry te a067 AM Rotterclantaa,n de Rinzn Koopmarcstraaí zs, daí oïtze beschulclígingen en
uerclctch'tmakingen uan de heer mr. H.F.C. Kuijpers t; LeTaun in onze adtn uuerzonden brieuen.enlaf faxen enlof emails eniof op internet gepla,atste berichtenalsmede telefanisch kenbanr gemaakte meclecleíhgun lÁryrttjk en onrechfinatig
ztin iegen-s_ge!,oemde mr. Kuíipers eï7 niet op in uitgu rechrc;tijke iirsproak
uastgestelle feitert berusten. Op last uan de'uoorzieiingetzrechter uan de
rechtbank te Rotterdam krttch,tens uonnis uan lS iuni\oao rectfficeren utij onzenan' u kenbaar gemaakte beschutdigingen en uerrlachtmakingeí, i"ti genoemde
mn Kuijpers te Leiden.

Rotterdam {DATUA{I

G.H. Kucharek, ntecle namen^ï StrategB"s BV
Rinze Koopnt,an ssfi"aat 23
3067 A 4 Rcttterdcu?r"
op verbeurte van een dwangsonl van € 1.000,= per dag per niet op bedoeldeli jst geplaatste of niet-verronclen of níet door rucharJk ondertekènde brief,vermeerderd 

P*t € 1.000,=-per clag dat gedaagden een zodanige l i jsini*t oonmr' HarÍÏ hebben doen toekomen, zulkJtot een maximum van € 150.000,=;

veroordeelt gedaagden hooÍdeii jk om binnen zeven dagen na betekening vandit,vonnis op de homepage van de website www.Íit{ategos.nl zorg te hebbengedragen dat een publicaiie in lettertlpe met minirnaui-purrtsgrootte l0 voorhet.internetpubliek bij bezr:ek ou.t uo"*noemde website direct zondermuishatndelingen leesbaar is en geclurende een half jaar leesbaar wordtgehouden, luidencl:

ap last uan de yoolzieníngewechter uan de rechíbank te Rptterclam krachtertsuonnis uctrt 15 iuni 2a06 [elen wij hierbij aan alle bezoekers uan deze websitehet uolgende mea Dartr Slrategoí nv un hoo, statutai,r d.i.recte*r. teuens enigaandeelhouder G.It. Kucharelí is sirtds meclia 200s een schrtJ-telijki,-titiyon1crt"en elektranLrclr.e"Iaffercarn\tagne geuoerd tegen cle heer mr. ÍI.F.C. Kuijpers,ctduocart't te l-si(len. I)eze doo, orti getoerclïIasterr-oÁTrolnu * anrecËtrnatig entyii ziin op l5 iun.i 2006 door de uciarzierzingerzrechÍ.er uan 4e rechtbank teRafferdart onder'ï77.eer ueroord,eelcl onze lastercannpagne tegen genoemde mr.Kuiipers te staken en gestaakt t.e h,ouclen en op cleze wehsi.t.e te uerlclaren datonze beschuldigingen en uerclachLmakíngen uan g,enoemd"e mr. Kuijpers niet apin enige recht:erliike uitspraak ,f lgÍtlu.rte feiten'berustri. Gurolg geuencl cmndez:e ueroardeling rect:iJï.'ceren wíj liierbij onru bescrz.uràígí,rg"r, nn
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uerdachtmakingen uan Senoemcle mr. Kuiipers en uerklaren dat wij ons zullertanthouden en" bliiuen oithouden uctn laster iegens genoemcle mr. Kuijpers.

Strategos BV en G.H. Kucharek
Rinze Koopmansstraat ZS
3067 AM Rotterdam
urflaqslralegQ.s*nl "
op straffe van verbeurte van een crwangsom van € 1.000,* per dag datbedclelde publicatie niet in een letteriffie met minimaal puntsgr.ootte l0 voor} re t in ternetpub l iek^b i jbezoekaandeïebs i te@direc ten
zonder muishandelingen leesbaar is, ,rttr tot een maxirnum van € 1s0.000,=;

in reconventie

wijst af de vorderingen van Kucharek;

in conventie en ln reconventie

veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van dit kort gecling, tot aandeze uitspraak aan crezijde van Kuijpers bepaard op € Z4g,=aan verschcrttenen op E 1.224,= á13.n seilaris vc:or ae pïocureur;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anclers gevorderde;

Dit vonnis is gewezen door 
TI: I.w. I]eyman, voorzieninge'rechter, integenwoordigheid van mr. C.W. van ar,r Wal_a* lorràl gi:ifn*r.

Uitgesproken ter openttare terechtz-itt ing.
L t94t14
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