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Graniet Import Benelux BV )HEKKELMAN-Nijmegen.FID757182) Gelakt o.b.v. art. 10.2.e

024.

Geachte

inmiddels heb Ik meermaals getracht telefonisch contact met u te leggen. Omdat het mij niet lukt u te spreken, vraag I k via mail uw aandacht voor het volgende.

Op 7lanuari 2019 heb ik namens de besloten vennootschap Graniet Import Benelux BV een bezwaarschnft ingediend. In verband met overleg tussen partijen heeft u de behandeling van het
bezwaarschrlftaangehouden.

Hierbij dee I ik u mee dat Graniet Import Benelux BV een beslissing op haar bezwaarschrift wenst. Ik verzoek u daarom op korte termijn een datum te plannen voor de mondelinge behandeling van het
bezwaarschrift. Graag stem ik die datum m verband met eventuele varhmde ringen aan onze zijde met u af.

Met vn end elilk e groet,

Advocaat

Hekke iman Advocaten N.V.
Pnns Bernhardstraat 1

esztAA Niimegen
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T 024-3828338 )tevens mobiel)
F 024 - 382 83 88
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Ort bericht bevat vartrouwehlke mformatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde )n). Indien 0 als niet geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te
mformeren en het bancht te vernietigen. Alle diensten en werkzaamheden van ons worden varncht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met Hekke fmen Advocaten N V. waarop van
toepassing zijn de Algemene Voorwaarden zoals weergegeven op www hakkel man nl en waan n een b e p ark mg van aa nap rake l» k h e id is opgenomen. Hekka Iman Advocaten N V. is statutair gevestigd te
Nijmegen en ingeschreven m het handelsregister onder nummer 09170462.

This commum cation mntains confidentia l information end is mtende d only for u se by the addresaee. If you are not the intended re o p i ent of this communication, pl casa mform us i mmedi ately end
destroy thts communication. Ag oor services end ether work are ca med out onder en agree ment of mstruchon ("overeenkomst van opdracht) with Hekka l man Advocaten N v, whicb agree ment is

subject to the General Conditions, which are mentioned on our website fwww hekkelman nl) end mntains a hmitahon of habihty. Hekkelman Advocaten N V, is offioagy seated at N»magen, The
Neth erf ands, end registe red m the commere a l register at the Chamber of Comme ree onder number 09170462.


