Stichting Dracula

Van:
[mailto
@boelszanders.nl]
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 17:27
Aan:
Onderwerp: RE: Eijsden-Margraten/Dracula [BZA-7010669]
Geachte confrère,
Ik heb onderstaande e-mail met cliënte besproken. Cliënte zal geen nieuw voorstel doen ten aanzien
van de Categorie I en Categorie II zaken.
Met betrekking tot de oplevering van het pand merk ik het volgende op.
Tussen partijen is inmiddels duidelijk dat Dracula het pand uiterlijk 15 april 2018 ontruimd, behoorlijk
schoongemaakt en onder inlevering van alle sleutels aan cliënte ter beschikking dient te (en zal)
stellen. Wat betreft het ‘ontruimd’ ter beschikking stellen zijn partijen overeengekomen dat de
bovenverdieping van het pand (waar onder andere doch niet uitsluitend Scouting Margraten en het
Mergelland Mannenkoor gebruik van maken) niet ontruimd dient te worden.
Een aantal medewerkers van cliënte zullen op 16 april 2018 (omdat 15 april 2018 op een zondag valt)
om 10.00 uur aanwezig zijn om de sleutels van het pand in ontvangst te nemen en om samen met uw
cliënt een inspectie van het pand te verrichten. Tijdens deze inspectie zullen foto’s van het pand
worden genomen. Hierbij merk ik op dat dit een kwestie tussen cliënte en uw cliënt betreft. Ik zal
daarom ook niet bij de oplevering van het pand aanwezig zijn. Ik ga ervan uit dat u hier ook niet bij
aanwezig zal zijn. Mocht dit anders zijn, verneem ik dit graag.
Graag verneem ik akkoord op het hierboven genoemde tijdstip voor inspectie en inlevering van de
sleutels.
Met vriendelijke groet,
Advocaat
Boels Zanders NV
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Vestigingen:
Eindhoven, Maastricht, Venlo
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