Purmerland, 11 juli 2016.
De afgelopen weken en maanden is ons expert-team van advocaten (Dijks Leijssen te Enschede) met
onze economisch specialist (Martin van Rossum) samen met onze kerngroep bezig geweest om een
goed verweer te schrijven op het stuk dat de ABN-Amro bank had ingediend op de laatste dag dat
het hoger beroep kon worden ingesteld.
In juridische termen spreken we dan van een:
‘MEMORIE van ANTWOORD ten principale en MEMORIE VAN GRIEVEN in het voorwaardelijke
incidenteel appel’.
U begrijpt dat dit veel tijd heeft gekost van ons team. Allereerst willen we dan ook iedereen die hier
aan mee heeft gewerkt hartelijk danken voor de enorme inzet en ook voor het eindproduct wat daar
wederom is neergezet. Grote klasse. Ook nu was het één voor één alle argumenten van de bank
onderuit halen. Veelal een herhaling van zetten, maar soms is er sprake van nieuwe feiten of
omstandigheden die we moesten pareren of die we met nieuwe feiten gemakkelijker konder
pareren.
De bank heeft een team van 3-4 advocaten op onze zaak gezet, waarbij ook een zogenaamde
cassatie-advocaat het team van de tegenpartij heeft versterkt. U begrijpt al wie de kosten mag
betalen van die advocaten.
Er wordt ons veelal gevraagd of er weer een mondelinge behandeling van de zaak komt?We weten
dit niet. Wat we wel weten is dat de zaak weer op de rol staat voor 27 september van het
Gerechtshof Amsterdam. Of de bank hierna nog pleidooi wil, is wat onzeker.
Wij denken zelf dat de bank weer pleidooi gaat aanvragen en dat geeft ons ‘de kans’ opnieuw onze
feiten bij het gerechtshof ‘te spuien’. We hebben de indruk dat dit onze zaak de vorige keer goed
heeft gedaan. We zullen die strategie niet loslaten. Op 27 september zullen we meer weten over het
vervolg van deze langlopende zaak. Wij houden dit nog wel even een tijdje vol en wij hopen u met
ons!
Zoals gemeld, wordt ‘onze spaarpot’ met tegoeden bij de bank alleen maar groter. Die is nu al 50
miljoen of meer en dat loopt alleen maar op.

Wij voegen vertrouwelijk voor onze participanten een link bij van onze dropbox, hier kunt u
onze laatste productie kunt bekijken en of downloaden.
In verband met de vakantieperiode kan het zijn dat u niet direct een reactie ontvangt op uw
berichten aan ons.

Rest ons niets anders dan u een prettige vakantie te wensen.

Namens het bestuur en de R.v.T.
Lex Makkinje, voorzitter.

