
SluitenAfdrukken

RE: Cozzmoss / Stichting Starpeople (83412)

Van: sudden@live.nl namens sudden - That's me (info@star-people.nl) 
Verzonden: vrijdag 30 maart 2012 16:24:06 
Aan: m.rijks@banning.nl 

Hoi Maarten,

Bedankt voor je mailtje. Enige brieven of mails heb ik nooit gehad. 

Nu is het wel zo dat ik sinds anderhalf maand ben verhuisd. Echter de post wordt nog steeds doorgestuurd naar mijn 
nieuwe "post adres" en is het raar dat ik uw brieven niet heb gehad. Ik ontvang wel doorgestuurde post echter nu vraag ik 
me af wat ik dan wellicht nog meer mis. Het adres zal ik deze week ook gelijk even bij de kvk doorgeven.

Hoe dan ook de mail is in goede orde ontvangen. Ik heb de brieven doorgelezen waarna ik direct de betreffende artikelen 
van de website heb verwijderd om verdere problemen te voorkomen. 

Voor nu een hele fijne weekend en de groetjes van deze kant.

Peter Koers
Star-people

Subject: Cozzmoss / Stichting Starpeople (83412)
Date: Fri, 30 Mar 2012 12:10:22 +0200
From: m.rijks@banning.nl
To: info@star-people.nl
CC: m.rijks@banning.nl

Geachte heer, mevrouw,

Helaas heb ik nog niets vernomen naar aanleiding van mijn sommatiebrief d.d. 1 maart 2012 en herinneringsbrief d.d. 27 maart 
2012 gericht aan het bij de Kamer van Koophandel bekende adres van Stichting Starpeople. De brief d.d. 27 maart 2012 heb ik per 
post retour ontvangen.

Ik verzoek en voor zover nodig sommeer u uiterlijk 12 april 2012 over te gaan tot de in de sommatiebrief vervatten sommaties. 
Indien ik niet van u verneem, rest mij helaas niets anders dan Cozzmoss te adviseren over te gaan tot het treffen van 
rechtsmaatregelen (waarbij de te maken proceskosten zullen oplopen en indien u in het ongelijk wordt gesteld eveneens voor uw 
rekening komen). 

Onder voorbehoud van alle rechten, verblijft,

Met vriendelijke groet,

BANNING N.V.

mr. M.R. (Maarten) Rijks
Advocaat / Attorney-at-law
E:m.rijks@banning.nl
T: (+31) 73 6927 705
F: (+31) 73 6927 784
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Dit emailbericht is slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet 
openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. Indien de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of entiteit is, wordt hierbij vermeld 
dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken 
wij u ons onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen en het originele bericht per post op onze kosten aan ons terug te sturen naar onderstaand adres dan wel 
te vernietigen. Dank voor uw medewerking. 

This email message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is privileged, confidential 
and that may not be made public by law or agreement. If the recipient of this message is not the intended recipient or entity, you are hereby notified that any 
further dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us 
immediately by telephone, and return the original message to us at our expense at the address below via mail or destroy it. Thank you. 

Statenlaan 55  �   5223 LA  's-Hertogenbosch  �   Postbus 1714  �   5200 BT  's-Hertogenbosch  �   T: 073 6927 777  �   F: 073 6927 789 
Rotterdam  �   Weena 155  �   3013 CK Rotterdam  �   T: 088 10 10 300  �   F: 088 10 10 301 

Eindhoven  �   Mathildelaan 81  �   PSV Stadion - Ingang 19 
E: info@banning.nl  �   W: www.banning.nl  �   Stichting Derdengelden BANNING ING Bank 67.34.32.459 

BANNING N.V. is statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17190777 

Uitsluitend BANNING N.V. geldt als Opdrachtnemer. Op haar dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die zijn te raadplegen via 
www.banning.nl . Van deze voorwaarden maakt onder meer onderdeel uit een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag dat uit hoofde van de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 

pagina 2 van 2Outlook.com bericht afdrukken

21-4-2014https://dub119.mail.live.com/ol/mail.mvc/PrintMessages?mkt=nl-nl


