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RE: Cozzmoss / Stichting Starpeople

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. 

Van: sudden - That's me (sudden@live.nl) 
Verzonden: dinsdag 5 maart 2013 16:28:45 
Aan: m.rijks@banning.nl 

1 bijlage
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Hoi Maarten,

Hartelijk dank voor uw kennisgeving.

Zoals beloofd en gezegd zou ik de artikelen van de website halen. Dit heb ik inmiddels gedaan en zijn de artikelen van 
de website verwijderd.

Dit heb ik gedaan aan de hand van de door u onlangs gestuurde mailtje met de links erin.

Hoewel ik het enigzins betreur dat de rechtzaak is ingetrokken dank ik u hartelijk hiervoor. 

Voor nu de groetjes en lekker genieten van de zon zou ik zeggen.

Vriendelijke groet,

Peter Koers

Subject: Cozzmoss / Stichting Starpeople
Date: Tue, 5 Mar 2013 14:16:17 +0100
From: m.rijks@banning.nl
To: sudden@live.nl
CC: m.rijks@banning.nl

Geachte heer Koers,

Hierbij stuur ik u een kopie van de brief die ik heb verstuurd aan de Rechtbank Noord-Nederland.

Met vriendelijke groet,

BANNING N.V.

mr. M.R. (Maarten) Rijks
Advocaat / Attorney-at-law
E:m.rijks@banning.nl
T: (+31) 73 6927 757
F: (+31) 73 6927 784
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