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9405 TA  ASSEN 

Afzender: xxx
Adres: xxx
Email: xxx
Mijn kenmerk:xxx

Betreft: Verjaringstermijn stuiten mijnbouwschade

Zowel per gewone als per aangetekende post en email verzonden

Plaatsnaam,  datum 

Geachte mevrouw, mijnheer,

Er is schade ontstaan aan mijn woning en opstallen, gelegen aan xxx, 
door mijnbouwactiviteiten van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. 

Ik stel u door middel van deze brief aansprakelijk voor alle 
mijnbouw gerelateerde schade, die ik lijd. 

Middels deze brief stuit ik alle lopende verjaringstermijnen. Ik  
behoud mij nadrukkelijk alle rechten voor, met name het recht om 
tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij te procederen, de 
herstelkosten van de mijnbouw gerelateerde schade te vorderen en 
alle hiermee samenhangende vorderingen (zowel materieel als 
immaterieel) in te stellen.

Reden voor deze expliciete rechtstreeks aan NAM en niet via de door 
NAM aangewezen uitvoeringsinstantie CVW verlopende 
aansprakelijkheidstelling is het volgende:
- de door de huidige en wellicht ook door de toekomstige 
uitvoeringsinstantie beperkte opvatting van wat mijnbouwschade 
betreft en zich daarbij slechts te beperken tot zogenaamde 
trillingsschade c.q. aardbeving schade;
- de gevolg schade van het niet naar behoren en/of tijdig kunnen 
uitvoeren van bouwkundig herstel en versterking draagt mijns inziens 
niet bij aan het behoud van ons pand, als ook het voorkomen van 
verdere schade;
- het niet meer kunnen en willen voldoen aan de beperkingen van de 
schadeprocedure, die voor mij als eigenaar-bewoner als onredelijk 
bezwarend wordt ervaren, omdat het ons ontoelaatbaar beperkt in het 
uitvoeren van noodzakelijk herstel, versterking en onderhoud van 
mijn bezit, als ook het in redelijkheid kunnen verhalen van de 
schade op de schade veroorzakende mijnbouwer (i.c. NAM).

Ik verzend deze brief aan NAM zowel per aangetekende als ook per 



gewone post en per email, opdat de inhoud u geacht wordt te hebben 
bereikt en ik verzoek u vriendelijk de goede ontvangst van deze 
brief aan mij te bevestigen.

Met vriendelijke groet,

xxx


