
CT	

Cate,	D.K.	ten	(ENS-BMO-JZ-JAC)	<d.tencate@enschede.nl>	

Do	8-6-2017	20:09 

Aan:	

• 	'Arjen	Huisman'	

CC:	

• 	U;	
• 	Iz	-	Ozguzel,	E.	(ENS-BMO-JZ);	
• 	Kuilenburg,	R.	van	(ENS-DIR);	
• 	Proosdij,	E.	van	(ENS-BMO-VBE)	

Amice, 
  
Zoals aangekondigd, heb ik vanmiddag telefonisch contact gehad met uw cliënte. 
  
Ik heb daarbij het finale aanbod van de gemeente uitgelegd. Het leek me goed, dit aanbod hierbij schri?elijk 
te herhalen. 
  
Conform bijgevoegd overzicht gaat de gemeente uit van een vordering van € 32.765,65. Dit bedrag is 
opgebouwd uit de huurachterstand, deurwaarderskosten en rente. De gemeente is bereid dit bedrag te 
maJgen met 50%, te weten naar een bedrag van € 16.382. Daarnaast is de gemeente bereid het eerder 
gedane aanbod van € 2.200,-- voor de koffie-claim gestand te doen. Dit betekent concreet, dat de door de 
gemeente gestelde vordering wordt gemaJgd naar € 14.182,50. Afgerond een bedrag van € 14.000,--. Op de 
iniJële vordering derhalve een maJging van ruim € 18.500. 
  
Met dit aanbod is wel alle gemeentelijke rek uit de onderhandelingen. Dit aanbod dient derhalve te worden 
aangemerkt als finaal en niet-onderhandelbaar. 
  
Uw cliënte hee? vanmiddag al aangegeven, dit aanbod niet te willen accepteren. Ik beproefde alleen veel 
emoJes, hetgeen begrijpelijk is. Om die reden leek het mij goed, het aanbod alsnog gestand te doen tot en 
met maandag 12 juni a.s. 
  
Indien het aanbod voor de genoemde termijn niet wordt geaccepteerd, dan dient het als vervallen te 
worden beschouwd. Een en ander, vanzelfsprekend, tegen finale kwijJng en onder voorbehoud van alle 
weren rechtens. 
Met vriendelijke groet, 
mr. D.K. (Dorotea) ten Cate 
Gemeente-advocaat 
I Gemeente Enschede I Afdeling Juridische Zaken / Team Advies & Control I Postbus 20, 7500 AA 
Enschede I Bezoekadres: Langestraat 24, Locatie Stadhuis I Secr. E. Ozguzel I Tel: 053 – 4818191 / Fax: 
053 - 4818189 I 
 
Disclaimer 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik 
door hen, die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de 
geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan. U wordt, in dat geval, 
dringend  verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en), geen accountantscontrole 
toegepast. 
Gemeente Advocaten Enschede, Langestraat 24, 7511 HC Enschede is ingeschreven bij de KvK te 
Enschede onder nr. 52041794.


