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Rob Scholte Museum

Onderwerp: FW: Gemeente Den Helder/Scholte [8174-3218951]

From: Benno Friedberg | Friedberg & Mahn Advocaten <friedberg@thelawyers.nl> 
Subject: Re: Gemeente Den Helder/Scholte [8174-3218951] 
Date: 28 augustus 2017 15:02:13 CEST 
To: "Ee, David van" <David.vanEe@nautadutilh.com> 
Cc: "Strijen, Jorieke van" <Jorieke.vanStrijen@nautadutilh.com>, Judith Mahn 
<mahn@thelawyers.nl> 
 
Betreft: Re: Gemeente Den Helder/Scholte  
Dossier: Rob Scholte Museum - Gemeente Den Helder (8174)  

Confrère, 
 
Dank voor uw belletje waarin u mededeelde dat de gemeente Den Helder geen minnelijke regeling wenst aan te gaan met cliënt. 
Een bedroevende gang natuurlijk. 
 
Ik noteer 2 oktober a.s. om 13.00 voor het kort geding. 
 
Nu ik daarvoor op vakantie ben ga ik er vanuit dat er geen wijzigingen meer in deze datum zullen volgen. 
 
Gezien de thans bestaande situatie acht de heer Scholte zich verder vrij al datgene te doen dat hij van belang acht voor de 
behartiging van zijn belangen.  
 
Voorts bericht ik u nog dat u de dagvaarding op mijn kantoor kunt laten betekenen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Benno Friedberg 
advocaat 

 
Friedberg & Mahn advocaten.mediators 
Koninginneweg 160 
1075 EE AMSTERDAM 

T: +31(0)20-66.44.121  
F: +31(0)20-66.40.129  
M: +31653255471  
I: www.thelawyers.nl  

Disclaimer - De informatie in dit e-mailbericht, inclusief bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het is 
niet toegestaan de inhoud van dit bericht te kopieren of openbaar te maken, tenzij Friedberg & Mahn Advocaten N.V. daarvoor 
toestemming heeft verleend. Indien u deze informatie abusievelijk heeft ontvangen, gelieve u contact op te nemen met de afzender en 
het materiaal te wissen van uw computer(s). Friedberg & Mahn Advocaten N.V. betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het 
voorkomen van virussen in dit bericht en de bijlage(n) bij dit bericht. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de 
aanwezigheid van virussen en kan Friedberg & Mahn Advocaten N.V. niet aansprakelijk worden gehouden indien het bericht en/of de 
bijlage(n) schade veroorzaken, waaronder schade aan uw computer(systeem). Friedberg & Mahn Advocaten en Mediators is een 
handelsnaam van Friedberg & Mahn Advocaten N.V. 

Van: "Ee, David van" <David.vanEe@nautadutilh.com> 
Datum: maandag, 28 augustus 2017 14:51 
Aan: Benno Friedberg <Friedberg@thelawyers.nl> 
CC: "Strijen, Jorieke van" <Jorieke.vanStrijen@nautadutilh.com> 
Onderwerp: Gemeente Den Helder/Scholte 

Geachte confrère, 
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Zojuist ontvingen we bericht van de griffie dat het Kort Geding is verplaatst naar 2 oktober om 13:00.  

  

Groet, David  

NautaDutilh N.V. 
Advocaten  Notarissen  Belastingadviseurs 
Lawyers  Civil law notaries  Tax advisers 
  
Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam, the Netherlands 
P.O. Box 7113, 1007 JC Amsterdam, the Netherlands. 
www.nautadutilh.com 
  
NautaDutilh N.V.; corporate seat Rotterdam; trade register no. 24338323; further information available at www.nautadutilh.com/info. This e-mail, including 
attachments, is confidential and may be subject to professional privilege. It may not be used, disclosed, copied, distributed or retained by anyone other than 
the intended addressee. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately and return it to us without retaining a copy. Electronic 
communications are not secure and may be intercepted, manipulated, infected, delayed or misdirected, e.g. by viruses and spam filters. NautaDutilh N.V. is 
not liable on any legal ground for damage resulting from any such event.  
All legal relationships are subject to NautaDutilh N.V.'s general terms and conditions (see www.nautadutilh.com/terms), which include a limitation of liability 
clause, have been filed with the Rotterdam District Court and will be provided free of charge upon request. Dutch law is applicable and disputes shall be 
submitted exclusively to the Amsterdam District Court. For information concerning the processing of your personal data we refer to our privacy policy: 
www.nautadutilh.com/privacy. 
Please consider the environment before printing this e-mail. 
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