In verband met COVID-19 werken wij zoveel mogelijk vanuit huis en is bezoek op onze vestigingen helaas momenteel
niet mogelijk. Een afspraak via beeldbellen is wel mogelijk.
Zodra het weer mogelijk is ontvangen wij u weer graag op afspraak persoonlijk op één van onze vestigingen.
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Betreft: uw verzoek om rechtsbijstand
Geachte heer Benard,
U heeft een verzoek om rechtsbijstand gedaan voor de Vereniging van Erfpachters Weipolder
over de kwestie met het tv-programma 'De Rijdende Rechter'. Vandaag heb ik u gebeld om de
zaak telefonisch te bespreken, maar helaas was u niet bereikbaar. In deze brief informeer ik u
over het vervolg van de zaak.
Onzekerheid over dekking
Op dit moment kan ik nog niet beoordelen of de zaak onder de verzekering valt, omdat ik niet
beschik over de stukken die van belang zijn voor het dossier.
Wat heb ik nog van u nodig?
Ik heb graag een compleet beeld van de zaak. Wilt u daarom alle stukken en informatie sturen
die belangrijk is voor deze zaak? In elk geval ontvang ik van u graag (kopieën van):






Splitsingsakte
Huishoudelijk reglement
Correspondentie tussen partijen (brieven, e-mails, facturen, of WhatsApps).
Uitgebreide (chronologische) omschrijving van de gebeurtenissen,
waardoor het geschil is ontstaan
Als het van toepassing is enkele relevante foto’s

Stuurt u mij de gevraagde informatie binnen veertien dagen toe? Zodra ik deze heb ontvangen,
neem ik zo snel mogelijk contact met u op om u te informeren over de dekking en het plan van
aanpak.
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Communicatie
Deze stukken en informatie kunt u per e-mail sturen aan dossiergroep@das.nl. Voor een snelle
behandeling van uw e-mail, wil ik vragen om uw dossiernummer in de onderwerp regel te vermelden. U kunt de stukken en informatie eventueel ook per post sturen naar DAS, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam, ter attentie van mij en o.v.v. het dossiernummer.
Vragen?
Hebt u nog vragen over deze mail? Neem dan gerust contact met mij op. U kunt mij bereiken
via telefoonnummer 020 – 6518888 of per e-mail dossiergroep@das.nl onder vermelding van
het dossiernummer.
Voor nu wacht ik uw bericht even af.
Met vriendelijke groet,
DAS

Mw. H. Malekzada

