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Geachte mevrouw Treuren-Bruin, 

Van uw collega de heer Welsh vernam ik vrijdag telefonisch dat bovenvermelde zaak 

gereed is voor mondelinge behandeling ter zitting maar dat er nog geen zittingsdatum 

is bepaald. 

Met het oog op het bepalen van een zittingsdatum zou ik het op prijs stellen indien 

met de verhinderingen van betrokken ambtenaren ten departemente en 

ondergetekende rekening zou kunnen worden gehouden. Die verhinderingen zijn voor 

de komende periode als volgt: 

Juni: 2 middag, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23 

Juli: 14 middag, 18 t/m 31 

Augustus: 1 t/m 31 

September: 26 

Oktober: 13 middag 

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever 
Fortuijn N. V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden 
van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 110/2005. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De 
algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl. Kwaliteitsrekening notariaat 21.30,13.495. 
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Ik dank u vriendelijk voor de door u aan deze brief te besteden aandacht. Een afschrift 

van deze brief zond ik vandaag per gelijke post aan de heer N.S.J. Koeman, advocaat 

van Nedap en de heer R.V. Gonggrijp, gemachtigde namens de stichting Wij 

vertrouwen stemcomputers niet. 
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