
P$rffiffiuffir$H 0 $ &

RECHTBANK ROTTERDAM
sector civiel recht

Zaak-/rolnurnmer: 25681 1 /KG ZA 06- 161
Uitspraak: 28 maart 2006

I

VONNIS in kort geding in de zaak van:

René Cornelis Maria tr(ROON'
wonende te Ridderkerk,

. eiser,

i' J ,,Frocureur mr- D.A. Flarff,

- tegen -

t. Gerard-Flilary tCUCnAnEf,
r.vonende te Rotterdam,
2. d,e besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid STRATEGOS B"V-,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagden,
niet verschenen.

Eiser wordt hierna aangeduid als 'Kroon', gedaagde sub l. als Kucharek en
gedaagcle sub 2 als'strategos'. Gedaagden tezamen worden als zodanig
aangeduid.

l. Het verloop vÍlrl het geding

IJe voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:
- dagvaarding van I maart 2006;
- producties van rnï. Harff.

De raadsman van lftoon heefl het standpunt van Kroon toegelicht ter zitting
van 14 maart 2006.

2. De feiten

2.1
Iftoon is onbezoldigd penningmeester (geweest) van de Stichting Fundatie
mr. H.F.C. Kuijpers (hierna: Fundatie Kuijpers).
Fundatie I(uijpers is op 12 juni 2003 commanditair vennoot geworden van de
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op ciezelfde dag opgericltte cornrnanditaire ven"nootschap OcTroje C.V.
(hierna: OcTroje CV).Srichring OcTroje was sinds 12 junl 2003 báherencl
vennoot van OcTroje CV. Strategos is enig bestuurcler Stichting OcTroje.
I(ucharek is enig bcstuurder en ónig aandeelhouder van Stratelos.

) 2

Oc'l roje CV horldt intellectuele er^r industriële eigenclgmsrr:cirten. Op 26
augusttts 2002tr heeft zti octro-oi aangevraagd op een rubtrer transportnrat
r^/aarvan l(ucharek r5én van cle drie mede-uitvinders wÉls.

2.3
In mei 2005 is in een comtnanclitaire vennotenrrergadering van OcTroje CVeen rnotie van afkeuring aangenomen ten aanzien-van hef door Strategosgevoerde bestuttr over dc Stichting OcTroje. 'Ievens 

werd een motie va'wantÏoul^ren aangenomen met betrelcking trit Kucharek, in zijn hoeclaligheidvan statutair directeur van Stmtegos alsrrrecte in zijn privé-hoecianigheici, metaans p rakelijlcs tellin g.

2.4
op 1B mei 2005 is Strategos verzocht op 24 rnei Z00s af re treclen alsbestuurder van cle Stichiirg OcTroje. 

'

Strategos is niet afgetrederi.
Bij beslrdt van de algernene vennotenvergaclering van oc'l'roje CV van 4 j'li2005 is de stichting ocTroje.'ntslage' alï lre]rerJnd ve'noot met benoemingVetu Kroon tot opvolgend beher"nduennooI van ocTroje Cv mer irrfr,ng uu'25 ju l i  200s.

2.5
Sjncls cle benoeming van l(roon
begonnen jegens Kóon die zicir
Kroon, KPN.

zi jn gedaagden een lastercampagne
ook heeft r-ritgebreicl tot cle *àrt !*uer van

2,G
lrlaar aanleiding van de aatr IfI',N bekendgernaakte beschulcligingen va'geclaagden is l(roon verhoorct door u"iti[Ïrrictsmeclewerkers van KpN.FIet onderzoek van KpN loopt nog.

3. I{et gesctril

3 . 1

fr::jlJ;ïiïj;5iÏ,5,Ji-cl, 
gerlaagclen irr.rofclelijk bii vonnis uirvoert aar bij

l '  cle tegeu l(roon gevciercle lastercalnpagne te staken er gcstaakt re hor.rcrerralsmecle zich te crnrhoucren ; ;" i;iiuf' orr,houcren van erke van
i:#ïl-*:ilÏlomstige 

brief, rax etc. inhouclencle taster or bcclreigi'ge'
2' zich te onthnuclr:n en biijvern ontirouclen v;in het lrersoonlijk, telefonisch
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of anderszins ovcr Kroon, ocTroje cV of Funclatie Kr,ri jpers
comrnuniceren met ciiens werkgeefster, haar concernmaatschalrpije n ep
de alclaar werkzame personen;

3. aan gemachtigde van Kroon een lijst te cloen tockornel waarop alle
internetlinks staat vermeld waarop één of'rneeï geclaagdrn p,-,blicaties
hebben geplaatst of doen plaatsen r,vaarin .ruornf aarei, ruáónptáurr, .t..
betrelÏende Kroon zijn of waren opgenomcn of r,vaarin lftoon op
lasterlijke wtize in verband gebrachi is rnet ocT'roje cV en/of Funclatie
Kuijpers 

.onder bijvoeging van een uitdraai van al h*tg.*n op clie
internetlinks in verband riret Kroon door óén of *""r"g*,laagclen is of wasgepu[rl iceerd;

4' iran-de gernachtigde vau Kroon een lijst te doen toekomen, waarop alle e-rnails staan vermeld uraarin geclaagcte ae beheerders van de betreffendervebsites heirtren verzocht over te [aa.n tot onmirlcleltijk* ,r"r*iiáer:ing vanalle passages en velwijzingen tu*oio1, óén of meer geclaagclel puhticaties
hebben geirla,arsr of doen plaatsen waarin ;";; uhlu*, #o*irftaars, et<:.betrefÍ'ende Krogn zijn of ivaren. opgenomen of waaril Kroon'op
lasterlijke wrize in verband is gebrtióht met ocï'roje cv en/of FunclatieKuijpers 

?ld"l bijvoegitrg 
"atieen 

uitdraai van zohanig* .loor:jËdaagcle'aan betrcffende websitebèheerders verzonclen e-rnails met cle i'hor:d ais
_ in cle dagvnarding opgcnomcn;
5' aan de getnachtigde van lftoon een iijst te cioen toekornen, waarop aliebrieven, taxen en e-mails staan uerrnóld rvaarin éón of rneer geclaagdenover l(roon mc+t derdeu hebben gecommuniceercl, oncler uij,rïegirlg vaneen kopie claarvan;
6' aan de gemachtigcle van l(roon een lijst te cloen toekome*, waarop alleverzonden ell.do-9r gedaagde sub 1 te onclertekenen brieven staanvermeld rvaarin Kucharek en Strategos hun ;*g"n, clerclel geuitebeschr-rlcl igingerl over Kroon rectifï;ren, rïret de inhoud eils i '  clect ;rgvaarciin g op ge no me n;
7 ' ten titel Van voorschot op schadevergoecl]ng alan en bijclrage in c1e kosterrVan rechtsbijstand van Kloon € 25.0d'0,-- brj"geschreven te cloen hcblre.op de derdengeldrekening van cre gemactrtígae van l(roo';

al het voorgaancle op straffe van verbeurte van een dwangsom en ïnetveroordeling van geclaagclen i '  de kosten van cle proceclure.

3 .1 .1
Krootr baseert zijn r''orciering op cle clnrechtrnatige r,ritlatingen <lie geclaagciendoen op allerlei inogellijke matiieren. Gedaagde' ben,erer.r dat l{ro.n licl isvan een critntlnele organituïg.!*aarbij zij cloelen op ocTroje cv, FtrnclatieKuijpers en Kuijprrsi'dat hij (Kr.oon1 een'clief en een oplichrer is en ciarI(r-rijpers berrokrten is bij fr.,crureuze rr,r"ioli,r"g.r-" "u

4" De beoor"deling

4. I
De bij dr: i'vct voorgeschlei'ett fonnaliteiten zijn in acSt genorren en cie
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termijn, tussen cie clagvaarding en cle clag cier terechtzitt ing gelate', wasvoldoende r,'or-rr geclaàgden on te ktrnnen verschij'e'.
Derhalve zal tegen cte ir iet verschenen gedaagden vels[ek worclen verlc.end.Gedaagcien hebben cre vorcreri 'g*n ri*i befwist.
De vordering r'vordt clan ook toJgut* l--en,voor zover hierna niet anclers bli ikt.
4,2
De voorzieningenreclrter begrijpt, naar aanleiclirlg van hetgeen daarover terzit'ting is opgemerkt, dat waar itroon heeft gu.,o'o%rJ strategos te veroorclelentot het stetken, zich otrÍ-irouclen, rr.t á"un toekomen d.an ,uvel a.clerszins ietste doen clern wel na te laten, heeft becloeld r,l"rioràt, in ziln h'ecianigheidvan ciirecteur v'n cle vennootschap strategos, rlaartoe te veroorclelen.Flierna wot'clt, i'ilien worctt g*rpiór,*n nur,r strategos cla' oclk LrecloelclKuchetrek' in zijn hoeclanigirËicl van statutair clirecïeur van strategos.
4.3
I{et onder I ger"ordercle is toewijsbaar, zij het dat een veroorcieli'g tclt hetzictr onil.rouden en blijven o'*róude' J*u_!ecireigi'ge* jegens Kroon nierkan worden toeg***'ót. 

ï'*1. rliri"Ë r*eft Kroon íurk-laarcl clar geen sprake isgoweesr vern een daadwe.f-:llik_ beïreigilg jegens hem (uitsh_ritend vanm o gelij ke b e cire ige n cl e r r i tlatirl gen nrr"r- Kró ór",. g*.iooi.,* g* r, cl e rcl.e nJ .l)erhalt'e is niet uutt lcotnen te staa' clat l(rooriis rr*areigcl cloor gectaagcle'.Mitsdien worclt dit deer van de 
";rd;ri"g 

afgeweze'.

4.4,

?r:..:::9:lng'ncler 7 i 'het perirur:r va'de ciagvaardi'g zal worcrenalgervveZeIl .

I{et gaat hie'om cen gotdï:TÍeri.g; 
l i j  de beoorcieling.va* een clergeti jke'orcleritrg in kort gediËg client te rvor:cló'oncrerro.ni àÍ rret bestaan van die'ordering voldoetta* ootr'ernelijk is, eri-of u, a*r.í-i,r, sprake is varri Íeite':iitrii'ii'J,lli.i"i"iïiiï-,iJïiijí*f: uit hoorcr",,.á' onven\rijrcie spoecl

I(rootr heeft ter zittitrg verklaarcl cl;rt irij vreest clat hij naar aanleicling van iretcloor I(PN opgestarte onderzoek schaJ'e zall i jclen. Aír't i jvr:orbeeld rï it hetonclerzoek riaar \roren zou komÀr ,j*ï i j-t*rr**t i :r ir,é e-r'ai lbericirte' heeft
).tïí:tï*ïï;Í" '  

clat een sror.tá i l , 'nËn^rï;u'oor Kphi or' Kro'n re onrsra*',
IJe t 'oorzieni'genrechtet tï lrrFr]g, op het'oorgaancre en geret op let t-eitdat het 'nclerznek van KPNI nog nÍet i i  afgerrl 'crivoorsrrands ' iet vordoencreaanuertelijk gcw'rclen clat Kr;;;;;r,i;;i."-ri;L'u.rruaï, 

i' cre zi' zoars cloo'nem gestelcl' zal lijden" Evenmin kan *nr.i*r-, É;^*;'ïo,. crie scrracie, zo crie ar;ruXi,triï1il; J1ï:,"f#,,1ï: ]:1* F i Ï [ ".,* i i te z á re rrr e i ci k a' wo *r .,'
"tn'i"*Á;it;l iu *"t a*t n.oJi"1;:i15;r:?,ït"Tr'i;sren rreert rnoefe. inakerr[)ie zr-rlle' ren cleler rtuit-t'{'e.ding *íáàl:, in na re rne,rrcrerrk.sÍenvero'rciel i 'g. w., g"rhrd'oïh à"rrr l i . - '  is ctai-* i lnr**r kosten zi jrrgcnraal<t etr l(t'oon ooi< ,iÍot inr;.it,.rlit-1ïá-ii g*,o*or.i;;rk cje,cr r,;r' hcr
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voorscitot op sclladevergoeding betrekking heeft op cle kosten van
rcchtstri jstand, worclt cl i t dc.el van de vordering nÍgewezen.

4.5
De gevorclerde verboclen zullen worden adgewezen voor zover die
enkele vermelden van de persoonsgegevens van l(roon.
Er is onvolctoende gestel<l of gebleken clat cleze enkele vermelcling
onrechtmatig is. lf e verboden zullen worden toeger,r'ezen als na te

zien op het

melden.

4.6
I)e voorzienitlgenrechter zict aanleiding om cle clwangsommen te matigen als
na te rnelden.

4.7
Gedaagden zr-rilen, als de in iret ongclijk gestelcle partij, worclen yeroordc.elci
in de kosten van deze procedure.

5, f)e beslissing

IJ e vo orzi enin genrechter,

rrerleent verstek tegen cle niet versctlenen gedaagclen;

veroorcleelt l(ucharek, zowel in privé als in zijn hoeclanigheid. van bestuurcler
van Strategcis, na betekening van clit vonnis, áe tegen KËon gevoercle
lastercampagne Inet onmiddetlijke ingang te stakin en gestaiLt t. houden
alsmecle zich te onthouclen en te blijván ànthoud."n r.ruri'etk(e) van i(ucharerk
itr privé clan n'el in zijn hoecianigheicl rran bestuurcler van Strategos,
afkomstig(e) brief, Íax, e-lnail, in-ternetpr,rbiicertic, telefoongesprek, r,oicenrail
oÍ srns-bericht i ioudencl laster jegens ltroon, op verbeurtc van eel aan l(roo,",te betalen dwangsom van € 1.000-,-- per zocta'ige br.ief, fax, e_mail,
internetpr-rblicatie, felefoongesprek, voicemail df oms-bericht, in ge'al vanvoot-tclurencle. overtredingen veri leerdercl met € 2.500,-- per aag óf gecleelte
Y1l ee1 dag dat cle overtrecling voortcluurt, zr-rlks tot een mzuiilrum tr,allË. 25.000,--, waarbij elk(e) brief, [ax, e-rnail, inLernetpublicatie,
telefoongesl:rek, voicettrail of sms-bericht rran Kuchàrek privé clan ,u'el 'arrKucharek in zijn hoedartigheict van clirecteur van Strategos, aan of overKro0n, waarin l(roon op lásteri i jke wijze in verband gebracht rvorcit rnetOcTroje CV (irandelsrefistratienummer" 243'IB,II l) eri i  cf Stichtir ig Frinclatiemr' I{ 'F'C' Kr-ri jpers (irauclelsregistratienrunrner 41135907), evenee*s alsdwan gso mplicirr i ge overtre clin[ gelctt;

vel 'oor(leelt l(ucharek, zowel in privé als in zi jn hoeclanigheici van bestuurclerVan Strategcls na lretekcning t',.ri ciit vonnis zíclt met onrniclclegijke inga'g reronthouclen eu-l-e bii iven onihc,uclen van het persoonli j l<, terlelbljscS,schriftel i jk, elektt onisch of anclerszins over l iroon, ocT'roje (JV oÍ'sticfrringFundatie ml' I{ 'F' 'c. I(r-ri jpers cornnruniceren nret ci iens weri<gee f 'ste r (t5ans
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I(oninkiijke I(PN NU, haar collcerntna;rtschappijen en cie alclaar r,r,erkz.ame
IJersonen, zulks op verbettrte van een aan l(ràón te betalen a.'uangsolll van€ l.?00,-- per zodanig(e) brief, inx, e-rnail, inrernetpu.Ëti."t iu,
telefoongesprek, voicetnail, srns-ber:icht of ander .àronrunicatiemiclclel, zulkstor een ma*ximtllr van € 25,000,_-;

veroordeelt l(ucharek, zowel in privó als in zijn hoeclanighcict van bestu*rclervan Strategos, binnen vierentwintig Llren na betekening van clit vo*nis aanmr. D.A. I{artï, advocaat, HeenuaaásingeIzaz,302r nN Rotrerdarn,Íaxnummer 0r 0-sz7zs86, een ri jst te doïn tocrcomen, waarop ageinternetl inlcs (URL's) staan vermelcl waarop gedaagdeïr publicaties hei:bengeplaatst of doen plaatsen \^raarin naarn, o.t**, *,ili"pfaats, geboort-eclatgrn,e-mailadres, telei:oonnunlmer of anclere persoonsgegevens betreffencle Kroonzijn of waren opgenoinen en waaïin Iftoon op lasterlijke r,vijze worcltgcrroerrid en/of in verband gebracht is met ocTroje cv(handelsregistratientttnnrer 2+3484I t) en/of srichíi;g lrr-rnciarie mr. l i .F.c.Kuijp ers (handelsre gistra r ienumrner 4 1 13S g07), oncleï b ijvo egin g van e e nuitclraai van al 
letge.erl op clie internet links (tllïL's) ip verhand met l(roo*door Kucharek in privé clàn welin zijn l ioeclanigheid val bestuurcler vanstrateS4os, is of waà gepubliceercl, zuÍks op uerheurte van een aan Kroon tebetalen ciwangsolrl van € 1.000,.- per nici oir bedoelcle l i j-st geplaatste

1.1{ryige i'ternetlink (Ul{L), zr-rlks ror een maximum varn.€  25.000, - - ;

verorlr(lcelt Kttcharek, zor't'el in privé als in zijn hoeclanigheicl rran br:st.*rrdert 'an strategos, lr intren vierentwiirt ig uren na Lretekening van cÍit vonni-s aaninr' D'A' I IarÍf, advocaat, i'leemraaásingàl zaz,302t nrrr notrerclarn,faxtrulnl l le '01Q-57775[J6, een Ji jst  te ooËn toercomcrr,  wárarop al le e-rnai lsstaan vermeld waariu Kucharek, zowcl in privé als in zi jn hoedanigheid 'a'bestuurder van strategos, cle beheercl*rri,ar cre betreffencle i,vebsites heefït'erzocltt over te gaírïl iclt onrnidciellijke verwijclering và' atte passages enven'r"ijzingen (internetlinks) waarop kr-rchareo, tl prïa aon wel in zijniroedanigheicl van bestuuráer 
",ur 

btrategos, pull l icaties ireeft geplaatst oÍ.cloen plaatsen n'aarin naant, aclres, t,iorïprriárc, g*hto,irt*,a*t,*n, e-.railaclres,telefborrnttmrner of atrclere persoonsgegei*ns be1r elfe'cle I(r-c,o. zi j '  of\vaïer] opÍïerlomen of waarin l(roon op ï*tt"rJut* *,iË-i,r rrerbancl gelr'aciit istnet ocT'roje c-v-(hancleisregistratienrirnrner z4l4g4ít) 
",ri 

o{ stichtingFlt 'clatie nlr '  I-I 'F'c' K'i jpers (ha'áelsiïf ir,totienunrrner 4u3sg0z) ondc.rbijvoegi'g van eetr uitdr:àai van zoclanigË door gecraagcler a.n betreÍïc'crewebs ite[r eheerc]ers verzonclen e-rnails, h-ricre'cl:
.. (E-MAiL ADRES \ATLBSIl 'ËBE} II]ERDI]R)

B],]CJf[EI"CAï'IJ1 E N-VHIUAIIIÏOÏYE RIUUAEAING
I{ierbij t''erkla,'en' G'-tt' Krtcl'rra'el<,, utor?*rtd r.e .i067 AM ILot{t:rcrrtn.t fiiln cre Rinze.{ictoltrnartsst,rtut 2':J' r:, sn'arcgo.s BI4 karttoctrrrou.dei,itià'sosr Ah{ Rrttercrantrtut cle llítrce Koopmctns.stracti 2,3 , cktt otzze tsescltu.l.clíg-ing.ett ert.
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uerclachtntakin.gen L)(tn rJe heer ír. írzg. R.C.h{. I{roon te llidderkerlc in onze op
uw weltsí.te ge1tlaatste nt.edeclelin,gen lasterl,i,jk en onrechírnaíig zí,.in jegens
gen.oenlde lrcer I{r'oort en niet op in enige recht:et-Iíjlce u,itsprrta.k ua"stgestelcJe
Je.i,len Iserusten, Ap last uctn d.e Vctorzíenhtgenrecht:er uan de Rechtbank te
Rotterdam kraclttens uonni,s uan 2B nlcr,e,rt: 2006 rect"ificeren wij onz,e aLtn u
lyrybagr gentaakte besch.uldigingen en uerdachtmalcíngen uan cle heer ir. ing.
R.C.M. Kr"oon te Ríclclerkerk en uerzoeken wi,j tt all.e zodarilge door otts op nw
websítr: geplaatste rneded.elingen (tlRL's) waarin m.elcï,ín.g genmakt worclt uan cle
heer ir'.íng. R.C.M. Kroan, al clan niet in uerltan.cl nzet OcT'io"ie CI/, clirect te
uertuiicleren, en uerwijderrl te houden, zoclani.g clat cleze inftitnatie ttoar.
ítÍerneíLte'zaekers ctrttoegankelijk zal zijn (perntnrzent oJf-líne maken). IJw
beuesti,gíng zien wij gaarne om,gaand tegentoet op inJo&istrategas.n,l.

R o tÍe r da rn, (DAT'UIUI )

G.-I{. Kucltarek, ntecle na:nens Strategos BV
Rinze I{o op m an.ss h'actt ZS
3467 AM Rotterdrtrn."

ztt lks op verbeurte van een aan Kroon te Lretalen clrvairgsom varr € 1.000,--
per niet op becloelcle i i jst gcplaatste ol ' i i iet-r,erzr:rrcien ó-rnai l ,  zulks tot een
maximum van € 2b.000,--;

veroOrcleelt Kucharek, zovvel in pr:ivé erls in zijn iroeclanigheici yan bestuurcler
van Stl 'ategos, binnen vierentwintig urelt na betekening ïan ctit vorrnis aa'
rnr. D.A' I-larff, adl'ocaat, I-ïeemraaclsing el 202,g02 I nU Rol_erclam,
faxntuïrl ler olo-5777586, een l i jst te cloïn tockomen, \traarop alle brieverr,
Ía-ren en e-mails staan vermelcl n,aarin l(ticharek, in privé clàn wel in zijnhoedilnigheid van bestuurder van Strategos, ap cle iri ae dagvaarclinf
genoelncie lasterlijke rvijze ovel Kroon rnàt cleiden 6eefr g*Jorr.6unïf ee rrt,onder bijvoeging \/an een kopie respectievelijk r-ritclraili van clie brieven, iaxerrell c-rnails, ztt lks op verireurte van een aan Kroon te betalel clrtangsorn \/arl€ 1 '000,--  per niet  op bedoelde l i js t  geplaatste zodanige br ief ,  fax oie-nrai l ,
zr-r lks tot  een rnaxirnunl  van 25.Oi lO,__;

veroot'( leelt l(ucharek, zowel in privé als in zi jn hoeclanigireici yal bestuurcle rvan Stl'fltegos, bitrnen vierentrvintig uren ttu lrut*kenin[ r,an dit rronnis aannrr' D'A. FlarfÍ, advocaat, I-leemraaásing el ZaZ, J}Zi Dl,l llotterdarn,
farurutnffter 010-5777586, een lijst te doïn toekornen, \vaerrop ;rllc verzoncle't ' : tt doot'Kuchare k te onclertekeiren brieven stzïarl r.,ermelcl r,vaarin Kuchareken strategos hun jegens cierclen - \,vaatoncler oc'I 'roiecv, I(oninl(l i jke KplvN\/ ' clr ' ir '  P' cle Jager en P. clements sparrc,bclorn - i;**t" bescli*lcl igi 'g*: 'over i ( roon rcct i f icercn'  ondel bi jvoeging van ecn kopie yan zocterníge aarrbetreÍfende clerclen vct"zonclen eri cloàr lárcharrek oncierteke*cle brieven,ltr icl cnci:

" ( lrl,i\i\ lM, A IJ Il ES, wo o N p LAATS G llA D I{ ii s s ti }r R D E)
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nECTtr F'I qAilIEVEKLAITIN G

Ilí,erbíj uerlclaren G.-I-l. Kucharek, wolgnd'te 3A67 AItI Rorrcrdam, aan de Rinze
Kooprhansitraat 23, en Strategos BV, kan.t:oorhoudend te 3067 AM Rotterdam
(talx cle Rínze Koopruantssfi"aa.t 23 ; dat onae beschuldigirzgen en
uerrJa,cl.ttmakíngen ua.n c\e heer ír. ing. II.C.M. Kroon í:e Ridderkerk in onze arnt
Lt L)er,zon.cle.n ltríeuen. en/rdfaxen enlo.f e-nzaik rt,Isrnede telefonisch k;enbcmr
g,emaakte nzecledelín.gen last:erlijk en onrechtntatíg ziin jegens Senoemde heer-kroon 

en niet op ín enige rechterlijke uí.tspraak uastg,esíelde feiten berusten. C)p
Iast uan. cle Voorzíerzingeru'echter uan rle Ret:htbctttk te Roíterclam, kra,clzt:ens
uonnís uant 28 rnaart 2006 rectificeren wi,j on.ze e,a.n, u kenbaar gemaakte'
beschuldigi.ngen en uerdachnnaki.ngen uan de lrcer ír. ing. R.C.M. Kr"octn te
Ridderkerlc.

Ilot't.erdam, (DATUM)

G.-TI. Ku.charek, ntede ncttnens Sn"ategos IïV
Ri nze Ko o pmcutssfi'actt 2 3
3067 AM Rot[erdctm."

zulks op verbeurte van een aan Kroon te betalen dwangsom van Ë 1.000,--
per niet op bedoelde lijst geplaatste of niet-verzonclen of niet ctoor Kucharek
ondertekencle brief, zulks tot een rnaxirnum van € 25.000,--;

veroordeelt Kucharek, zowel in privé als in zijn hoeclanigheid rran bestuulcler
van Strategos in de kosten van dit kort geding, tot aan deze tritspraak aan cle
zi jcie van l( l :oon bepaarld olr Q.621,Í]2 aan verschr:t ten en op Ë,527,-- aarl
sailaris voor cle procureuï;

vcrklaart ctit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

rvijst af het meer of anders gevordercle.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.I'.G.T. I-Iclfrneijer;:Êutten,
vr:orzieningenrechter, en uitgesproken ter opcy'bul* terechtzitting in
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