Rechtbank Alkmaar
Sector Bedrijfsvoering
Afdeling Bedrijfsbureau/F.E.D.

Nota

Postadres: Postbus 251, 1800 BG

Alkmaar

Bezoekadres:
Kruseman van Eltenweg 2, Alkmaar

Stichting "Wij vertrouwen
stemcomputers
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam

Telefoon: zie ommezijde!
Fax: 072-52 74 713
Rabobank 19.23.25.736
IBAN-or: NL54 RABD 0192325736
SWIFT: RABDNL2U

Datum

06.09.2007

Betreft

Verzoek voorlopige voorziening

Referentie

AWB 07/2340 Stichting "Wij vertrouwen stem vs Min.

Notanummer

4181023407

Document

21096451

In verband met het door u ingediende verzoek om voorlopige voorziening
zend ik u deze nota. Uw verzoek kan niet in behandeling worden genomen,
voordat een griffierecht van 285,00 EUR is voldaan. Van dit
griffierecht kan geen vrijstelling of vennindering worden verleend.
Het verschuldigáe griffierecht moet voor de beliandeling ter zitting of
uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van deze nota zijn
bijgeschreven op de vermelde bankrekemng, door middel van bijgevoegde
acceptgiro. Is de behandeling ter zining reeds gepland, dan gemet
contante betaling bij de informatiebalie de voorlceur.
(Be~aling per .pmpas is ~ij qy recptbank mogelijk.)
Indien liet gnffierecht met tijdig iS betaald kan het verzoek om
voorlopige voorzienin~ niet-ontvankelijk worden verklaard.
Ter tnformatie deel iJ< u nog mede, dat het beslissend orgaan het door u
betaalde griffierecht aan u dïent te vergoeden, indien u in het gelijk
wordt gesteld.
De griffier.

Onderstaande gegevens i.v.m. geautomatiseerde verwerking niet wijzigen
deze strook niet meezenden
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