
From: Defilet, R. (gemeente Steenbergen)
Sent: donderdag 19 november 2015 11:54:23
To: balie DIV
Cc:
Subject: FW: Hornicek / Van den Bosch ; stukken tbv raadsvergadering 19 november a.s.

Hallo,

Willen jullie onderstaande mail en bijlage opslaan in corsa en opnemen in de werkvoorraad van de griffier?

Bij voorbaat dank en groeten,

Robert Defilet

Van: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen) 
Verzonden: donderdag 19 november 2015 9:52

Aan: Defilet, R. (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: FW: Hornicek / Van den Bosch ; stukken tbv raadsvergadering 19 november a.s.

Van: Knoester en Kuit | E.R. Knoester [mailto:knoester@knoesterenkuit.nl] 
Verzonden: woensdag 18 november 2015 11:13

Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
CC: Knoester en Kuit | Info; willemvdberge@xs4all.nl; m.lambers@home.nl; wilmaenpeter@telfort.nl; Weerdenburg, J. (gemeente 

Steenbergen); kees@gommeren-kruisland.nl; deejeetje@hotmail.com; Spelt, E. van der (gemeente Steenbergen)
Onderwerp: Hornicek / Van den Bosch ; stukken tbv raadsvergadering 19 november a.s.

logo

Geachte mevrouw Van der Meer, 

Gelieve kennis te nemen van mijn brief in bijlage.

Hoogachtend,

Met vriendelijke groet,

Ernst Knoester

                         Dit bericht werd u toegezonden door:

                         Dhr. mr. drs. E.R. Knoester

                         Knoester & Kuit advocaten                                                    

                         Burgemeester Van Loonstraat 73                                        

                         Postbus 3                                                                                       

                         4651 CC Steenbergen

                         T   0167521 508

                         F   0167521 289

                         E   knoester@knoesterenkuit.nl

Onder de uitdrukkelijke aanzegging:

Dat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle met ons kantoor danwel met een der vennoten c.q. maten aangegane overeenkomsten. Deze 

voorwaarden zijn te raadplegen via onderstaande deeplink: http://www.knoesterenkuit.nl/index.php/tarieven/2ongecategoriseerd/24algemenevoorwaarden

Dat de algemene voorwaarden een beperking van de beroepsaansprakelijkheid bevatten en dat indien die algemene voorwaarden om wat voor reden niet 

van toepassing zouden zijn wordt bedongen dat de beroepsaansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd (met inbegrip van het eigen risico).

Dat op de inhoud van dit bericht een Auteursrecht rust in de zin van de Auteurswet. Verveelvoudiging en openbaarmaking van de inhoud van dit bericht is 

behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de afzender verboden. Aan aangeschreven advocaten en/of gemachtigden is toegestaan dit 

bericht i.h.k.v. de informatievoorziening jegens hun clienten/opdrachtgevers aan deze door te zenden. 

Dat betalingen door tegenpartijen dienen plaats te vinden op rekeningnummer (IBAN) NL51 RABO 014.88.83.176 t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden 

Knoester & Kuit advocaten o.v.v. de zaaknaam als betalingskenmerk.
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