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Geachte heer, mevrouw, 

U verzocht mij in bovenstaande beroeps- en voorlopige voorzieningprocedures de op 

de zaak betrekking hebbende stukken in te dienen. Als bijlagen bij haar beroeps- en 

verzoekschrift heeft de Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet", eiseres en 

verzoekster in deze procedures, reeds alle op de bovenstaande zaak betrekking 

hebbende stukken ingediend. Om het dubbel indienen van stukken te voorkomen, 

verwijs ik u voor de op de zaak betrekking hebbende stukken dan ook graag naar die 

reeds door de stichting ingediende stukken. Zou u, als u er desondanks prijs op stelt 

dat ook ik de op de zaak betrekking hebbende stukken indien, zo vriendelijk willen zijn 

mij dat te berichten? Ik zal daar dan vanzelfsprekend alsnog voor zorg dragen. 

Alle werkzaamheden worden verrlcht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels RIJcken & Droogleever 
FortulJn N.V., gevestlgd te Den Haag en Ingeschreven In het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zljn de algemene voorwaarden 
van toepasslng, die ztjn gedeponeerd ter grtffie rechtbank Den Haag onder nr. 110/2005. Daartn Is een aansprakellJkheldsbeperklng opgenomen. De 
algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zljn te raadplegen op www.pelsrtjcken.nl. Kwallteltsrekenlng notartaat 21.30.13.495. 
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Een kopie van deze brief zend ik aan de gemachtigde van de Stichting "Wij vertrouwen 

stemcomputers niet". 
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