
Vent
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(ON)
maandag 12 november 2018 12 49

(ON)
FW: Graniet Import Benelux B.V./RWS - 20181348 (HEKKEUvlAN-Nijmegen. F ID757182]

003.

Gelakt o.b.v. art. 10.2.e ('1.1
Verzmxlen nnt BlackBeny Wmk
(stmw blackbeny conjl

Van: (ON) 's ul
Datum: maandag 12 nov. 2018 1201 Phl
Aan: ~(ON)~g)rws ida, (ON)~ws ub
KoNei (ON) @tws nl&

Oude me rp: RE Gramst Import Benelux 8 V iRV'S - 20181348 [BEKKELLIANNBmegen FID757182]

art. 11.1

Verzonden nat BbckBerry Wenk
(ussw.bbckbeny coLB)

v o ~(ON)~srd
Datums maandag 12 uov. 2018 8 14 Adl
Aan:~ (ON) rs nm

Kopte : (ON) rws nt, (ON)
OndernerP: RE Gramer ImPon Beaelux Rv/RW5 -20181348 PIEKKELXIAN-NBmegen FID757182]

Noi~
Als er al een scbrdlellke reactn a geweest dan t~nmscbnn een nag maar dat staat tm ant zo bg)

Werkeopakjmt beb tk de briefal doorgestuurd.

Ik~es~

Verzonden rmt BbckBeny Work/nnswblack~co

Van: (ON)"
Vemoadeni 9 aov. 2018 (300
Aan: (ON)"
Ondemnnpt RB Grareet Iepmt Beaedm B V./RWS — 20 18 I 348 ~IAN-NipmgenFID757182]

Hebben wij schrifteliik een standpunt ingenomen dan?
Drt lijkt op een bezwaar en hikt mil iets voor Werkenpakket.

Van:~ ION)
Verzonden: vrijdag 9 november 201812 54
aani (ON)
CC: (O N)
Onderwerp: FW; Gram at Import Benelux 8 V /RWS- 20181348 (HEKKELMAN-Nijmegen FID757182)

Hoi~
Ook nog even aaniou en cc aan~.
Heb deze boef op verzoek van ~uk al doorgestuurd naar en
~eeft met dit bedrilf een gesprek gehad (en meerdere malen contact gehad).
In de bnaf staat dan men binnen 2 weken reactie wil hebben en dat we ons standpunt aanpasse ijkt me~) en anders volgen er juridische stappen
Niemand heeft verder nog gereageerd op de bnef. HH heeft gesprekken gevoerd maar VV is formeel varantwoordehik voor het beoordelen van Bbk-mei dmgen.art. 11.1Groetjes~
Van (ON)
Verzonden: woensdag 7 november 2018 12 60
Aani (ON); ON); (ON)
CC: (ON)
Onderwerp: FW: Gram at Import Benelux 8 V /RWS- 20181348 (HEKKELMAN-Nijmegen FID757182]

Hoi en~
~en Ik kregen pa r mail deze brief van de advocaat van Graniet Import (waar~een hele poos geleden een gesprek mee heeft gevoerd nav de Honswijkerwaardenl.

Men verwacht binnen 14 dagen een reactie.
Greetje~
Van Imadt knhekkelman.nl)
Verzonden: woensdag 7 november 2018 11:32
Aan (ON) (ON)
Onderwerp: Graniet Import Benelux 8 V /RWS - 201813ml (HEK K ELMAN-Nijmegen F ID757182)
Geachte Beachte
Bijgaande bne f zend ik u namens
Metvriendelijkegroet,

Secretaresse

Hekkefman Advocaten N.V.

Prins Bernhardstraat 1

oaaaa M]magen
Postbus 1094
6501 BB Nijmegen

7 024 - 382 84 66
F 024- 3828388

Gabekkelmabdi]



www.hekkelman.nl

Wekkel
marl,"-"-"-"

pit bericht bevat vertrouwelijke Informatie en Is uitsluitend bestemd voor geadresseerde( n), Indien u als niet geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afr end e r hierover te
informeren en het bencht te vernietigen. Alle diensten en werkzaamheden van ons worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met Hekke fmen Advocaten N V. waarop van
toepassing zijn de Algemene Voorwaarden zoals weergegeven op www hekkelman nl en waann een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Hekkeiman Advocaten N V. Is statutair gevestigd te
Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09170462.

This communication contai ns confidentia l information end lt intended only for u se by the addresaee. If you are no t the intended re d plant of thls communication, pl casa inform us i mmedi ately end
deat roy thls communication. Ag our services end othe r work are ca med out onder en agree ment of instrucbon ("overeenkomst van opdracht") with Hekka l man Advocaten N V. whlcb agreemen t is

subject to the General Conditions, which are mentioned on our website (www hekkelman nl) end mntains a limitation of liability. Hekkelman Advocaten N V. is offiaagy seated at Nijmegen, The
Netherlands, and registered in the commercial register at the Chamber of Commerce under number 09170462.


