
Geachte mevrouw Makkinje,
 
Naar aanleiding van uw brief ontvangen d.d. 6 mei 2014 berichten wij u als volgt.
Gezien het vonnis en de verstreken verzetstermijn is het niet meer mogelijk inhoudelijk verweer te voeren =.
Het verweer hiertegen moeten wij derhalve voor kennisgeving aannemen.
 
Omdat afspraken eerder niet zijn nagekomen zijn wij telkens genoodzaakt geweest executiemaatregelen te nemen ten einde de invordering voort te zetten.
De daaraan verbonden kosten komen voor uw rekening. Volledigheidshalve treft u onderstaand een overzicht aan van het verschuldigde.
 
427179/TA/KJM Actus Notarissen N.V./Makkinje

Hoofdsom                                                           €                68,59 
Rente tot heden                                                  €                  2,28 
Rente vanaf heden                                               €                  p.m.
Proceskosten                                                     €               222,31 
Betekening                                                         €                73,31 
Executiekosten                                                   €               928,63 
                                                                         ------------------------
Subtotaal                                                            €            1.295,12 
In mindering ontvangen                                        €               396,53 
                                                                           ------------------------
Saldo                                                                €               898,59 

Wij hebben u hedenmiddag nog getracht telefonisch te bereiken om alsnog een nieuwe betaalafspraak te maken zodoende verkoop te voorkomen. Helaas
troffen wij u niet aan.
Wanneer u vandaag op kantoor dan wel via de banken € 500,00 voldoet zal de verkoop kunnen worden tegengehouden. Voor het restbedrag dient dan
nog een passende betaalafspraak te worden gemaakt.
 
Wanneer u via de banken € 500,00 voldoet dient u vandaag nog het betaalbewijs door te mailen. Uitsluitend dan kan de verkoop voor morgen worden
tegengegaan.
 
Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Hoogachtend,

Van der Meer & Philipsen
Tel. 072 514 7000
 

>> Debiteurenbeheer >> Incassodiensten >> Gerechtsdeurwaarders >> Juridisch Bureau
 
Postadres: Postbus 84, 1800 AB ALKMAAR
Bezoekadres: Helderseweg 14, 1815 AB ALKMAAR
Telefoon: (072) 514 7000
Fax: (072) 514 7029
Derdenrekening:  ING 67 24 44 801
Internet: www.vdmph.nl
 
Denk aan het MILIEU voordat u dit e-mailbericht afdrukt

Disclaimer
De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is zonder onze toestemming niet toegestaan. Er kunnen
geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit bericht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Als dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons door te geven. Wij verzoeken u in dat geval
tevens om dit bericht van uw computer te verwijderen en de inhoud op geen enkele wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen. Er kan niet gegarandeerd worden dat dit e-mailbericht vrij is van virussen of dat het e-
mailbericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegden.

	  
 
	  

From: Info VDMP <info@vdmph.nl>
Subject: Dossier: 00427179/TA, Ref. opdrachtgever: 9001288/110672, Deb: Makkinje, Opd: Actus Notarissen N.V.

Date: May 7, 2014 2:01:42 PM GMT+02:00
To: "'missmac1973@me.com'" <missmac1973@me.com>
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