HOFSRTB/ArgonBV
T.a.v. RTB Hofs

Hans VonkslraalTT
7558 BN HENGELO

Amsterdam, maandag 27 mei 2013
Geachte R.T.B HoÍs,
Op 24 mei ontvingen wij bericht dat er bij de rechtbank beslag gelegd is op de
domeinnaam groenewegenenpartners.nl door het deurwaarderskantoor
Groenewegen en partners. Dit houdt in dat de domeinnaam niet mag worden
verkocht, opgeheven of overgedragen aan wie dan ook. Een kopie van het
beslagbevel vindt u in de bijlage bij deze brief.
Binnen zes weken na deze datum moet de eisende partij een procedure bij de
rechtbank starten om tot opeising van de domeinnaam over te gaan.

Omdat u als klant van Domeinbalie verantwoordelijk bent voor de domeinnaam, moet
u nu een beslissing nemen hoe hierop te reageren. Wij geven u de volgende opties:
1) U meldt ons dat u het eens bent met de eis tot overdracht. Wij zullen dan de
domeinnaam afstaan aan de eisende partij. Hiermee vermijden wijeen rechtszaak.

2) U reageert niet binnen 10 dagen. Dit vatten wij op als een melding dat u het eens
bent met overdracht.
3) U meldt ons binnen 10 dagen dat u het niet eens bent met de eis tot overdracht. U
dient dan een verklaring te ondertekenen dat u de rechtszaak op eigen kosten en
naar eigen inzicht zult voeren, en Domeinbalie.nl vrijwaart van alle kosten en
aansprakelijkheid (inclusief eventuele schadevergoedingen en proceskosten) die
Domeinbalie kan lijden in verband met deze procedure. Dit betekent onder meer dat
als Domeinbalie wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding oÍ het
vergoeden van advocaatkosten, Domeinbalie.nl deze kosten op u mag verhalen.
Ontvangen wij deze verklaring niet ondertekend binnen 10 dagen, dan vatten wij dat
op als een melding dat u het eens bent met overdracht.
Graag vernemen wij van u welk van bovenstaande opties u kiest.
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dient u Domeinbalie.nl echter te
hierop gebkrseerd.

