de Rechtspraak
Rechtbank Alkmaar

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet", t.a.v. dhr.
R.V. Gonggrijp
Linnaeusparkweg 98
1098 El Amsterdam

Sector Bestuursrecht

bezoekadres
Gerechtsgebouw
Kruseman van Ellenweg 2
1817 Be Alkmaar
correspondentieadres
Postbus 251
1800 BG Alkmaar

datum
ons kenmerk

7 september 2007
procedurenummer 07 /2268 BESLU

uw kenmerk

t (072) 527 41 30
f (072) 527 47 23
www.rechtspraak.nl

bijlage(n)
onderwerp

het beroep van Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet",
t.a.v. dhr. R.V. Gonggrijp te Amsterdam

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

Geachte heer/mevrouw,
Ter completering van uw dossier zend ik u hierbij een kopie van (de) stuk(ken):
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Kantoren 5tichthage

Postbus 11756

Koningin Julianaplein 10

2502 AT Den Haag

2595 AA Den Haag

telefoon (070) 5'5 30 00
www.pelsrijcken.nl
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Pels Rijeken
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Fortuijn ad'/ocaten
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Per telefax: 072 - 52747 23
Rechtbank Alkmaar
Sector Bestuursrecht
t.a.v. de Griffier
Postbus 251
1800 BG ALKMAAR
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Rechtbank Alkmaar
Sector BestUliTsrechl

Ontvangen d.d.

- 6 SEP 2007
onze ref.

ED/ES/10022935

E.J. Daalder

uw ref.

procedurenummer 07/2268 BESLU

advocaat

inzake

Staat/Stichting Wij vertrouwen

t (070) 51537 17

stemcomputers niet

f (070) 515 30 76
ej. daa Ider@pelsrijcken.nl

6 september 2007

Geachte heer, mevrouw,
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft mij verzocht
als haar gemachtigde in bovenstaande procedures op te treden. Ik verzoek u dan ook
vriendelijk de correspondentie in het vervolg aan mij te richten. Een kopie van deze
brief zend ik aan de Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet".
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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 aansprakelljkhetdsbeperklng opgenomen. De
algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrljcken.nl. KwalIteitsrekening notariaat 21.30.13.495.

