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Fax: 072-52 74 713Linnaeusparkweg 98 
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06.09.2007 

Verzoek voorlopige voorziening 

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

4181023407 

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 
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4181023407 • Betreft Verzoek voorlopige voorziening euro-acceptgiro Notanummer 4181023407 
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0210 9645 100~ 
handt kening 

euro cl 

285 )('--------.J ~ 
nam zijn alla rode rubrieken Ingevuld? Stichting "Wij vertrouwen 
dres stemcomputers formulier uitsluitend bestemd 

Linnaeusparkweg 98 voor betaling in euro's 

plaats 1098 EJ Amsterdam 
004S 

I op rekening formulier met blauwe of zwarte Inkt invullenop rekenin9 192325736 192325736 
van 

MvJ arrondissement 531 MvJ arrondissement 531 Alkmaar C gezamenlijke banken en postbank • 
Alkmaar Postbus 251 1800 BG Alkmaar (***)
 

nadruk verboden de ruimte hieronder "iee beschrijven niet vouwen
 

betalingskenmerk I lxi van rekening euro I ct lxi ~ Ir.;X:rj--=n-=-aa::-::r--=re-=-;k-=-e""ni-=-ng=--' §dOl 

o 0710021096451001+ 000285001+ 0192325736+ 13> 
voor getJrui~~ilar1 0;'[7109 l.O.Z. 


