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bijlage(n)
 

onderwerp verzoek voorlopige voorziening NV Nederlandsche
 
Apparatenfabriek "Nedap" te Groenlo
 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij deel ik u mede dat het verzoek om een voorlopige voorziening zal worden behandeld ter openbare
 
zitting van de voorzieningenrechter van de rechtbank op vrijdag 7 december 2007, om 11.15 uur te
 
Zutphen, Martinetsingel 2.
 

Ik nodig u uit om daarbij aanwezig te zijn. U bent niet verplicht om ter zitting te verschijnen, tenzij u naast
 
deze uitnodiging een oproeping ontvangt.
 
Uw kosten worden niet vergoed.
 

Voor de mogelijkheid van veroordeling in de proceskosten verwijs ik u naar de bijlage, alsmede de
 
toelichting daarbij.
 

U kunt getuigen en deskundigen ter zitting meebrengen ofhen bij aangetekende brief of
 
deurwaardersexploit oproepen om ter zitting te verschijnen. U dient daarvan uiterlijk een week voor de
 
zitting aan de rechtbank en aan de andere partijen mededeling te doen, met vermelding van de namen en
 
woonplaatsen van de getuigen en deskundigen.
 
Aan de door u opgeroepen of meegebrachte getuigen en deskundigen bent u een vergoeding wegens reis

en verblijfkosten en tijdverzuim verschuldigd, die na de zitting op uw verzoek ter griffie wordt
 
vastgesteld.
 

U kunt tot één dag voor de zitting nadere stukken bij de rechtbank indienen. Indien u van deze
 
mogelijkheid gebruik maakt verzoek ik u tevens een kopie van deze stukken te verzenden aan de andere
 
partij (en).
 

Uw persoonsgegevens en - indien van toepassing - die van uw cliênt worden voor zover nodig, ten behoeve van een goede procesvoering verwerkt in een 

L8221 regislral"'sysleem ven hel gerecht. 
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Ik wijs U op de bevoegdheid van de voorzieningenrechter bij de uitspraak in voorlopige voorziening 
tevens uitspraak te doen in de aan het verzoek om een voorlopige voorziening ten grondslag liggende 
hoofdzaak. 

Hoogachtend, 

griffier 

L8221 
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Bijlage bij kennisgeving zitting 

Op grond van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht kan de rechtbank een partij veroordelen in 
proceskosten van een andere partij. 

Kosten welke daarvoor in aanmerking komen zijn volgens artikel 1 van het besluit van 22 december 1993, 
staatsblad 1993, 763 uitsluitend de volgende: 

a. kosten van een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
b. kosten van een getuige of deskundige die door een partij is meegebracht of opgeroepen, dan wel van 
een deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht; 
c. reis- en verblijfkosten van een partij; 
d. verletkosten van een partij en 
e. kosten van uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale 
telefaxen en internationale telefoongesprekken. 

Uw opgave van kosten als vorenbedoeld kunt u, met inachtneming van onderstaande toelichting, 
schriftelijk aan de rechtbank doen toekomen, voor of uiterlijk ter zitting. Uitdrukkelijk wordt er op 
gewezen, dat uw opgave niet behoeft te betekenen, dat ook een veroordeling in uw proceskosten zal 
volgen. 

Ten aanzien van de kosten onder a behoeft u geen opgave te doen; deze worden ambtshalve bepaald. 
Ten aanzien van de kosten onder c wordt opgemerkt dat onder reiskosten worden verstaan kosten volgens 
het tarief voor de laagste klasse van het openbaar vervoer. U kunt volstaan met het opgeven wanneer en 
waarvoor u reiskosten heeft moeten maken. Hierbij valt te denken aan een bezoeklbezoeken aan een 
(medisch) deskundige. 
Onder verletkosten van een partij (kosten onder d.) worden verstaan kosten van tijdverzuim, bijvoorbeeld 
vanwege bezoek aan een (medisch) deskundige. Een werknemer dient deze kosten aan te tonen door 
overlegging van een gespecificeerde verklaring van de werkgever, waaruit blijkt welk nettobedrag deze 
op het loon inhoudt wegens tijdverzuim. Van een niet-loontrekkende wordt een schriftelijke specificatie, 
zo mogelijk met bewijsstukken, verlangd. 
Vergoeding van verletkosten is overigens gemaximeerd. 

P.M. 

Indien u de zitting bijwoont, kunnen onder de proceskosten ook begrepen worden de reis- en verletkosten 
hiermee verband houdend. Hiervoor geldt, dat u deze ter zitting kunt opgeven, met inachtneming van 
vorenstaande toelichting. 
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Registratienummer: 07 ! 1897 BESLU 257 
Betreft: 

U kunt hieronder uw opgave van proceskosten doen. 
Lees hiervoor eerst de toelichting. 

Mijn kosten zijn de volgende: 

b. kosten van een getuige of deskundige die door een partij is meegebracht of opgeroepen, dan wel van 
een deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht: 

c. reis- en verblijfkosten: 

d. verletkosten: 

e. kosten van uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale 
telefaxen en internationale telefoongesprekken: 

(plaats) (datum) (handtekening) 
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