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Uw ref E 

Geachte dames, heren, 

Langs deze weg wend ik mij tot u namens cliënten, Fokkerijcentrum Nederland 

v < N ‘< B E ‘ezake het 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

hierna volgende. 

Langs deze weg dien ik een verzoek in op basis van de Wet open overheid, 

voorheen de Wob, met betrekking tot, kort gezegd, het dossier Aarleseweg 

34. Het verzoek ziet op twee aspecten: 

1. Graag ontvang ik van u alle stukken, dat wil zeggen memo's, notities, e- 

mails, en alle overige correspondentie etc. die betrekking heeft op de 

door cliënt aangevraagde omgevingsvergunningen voor de locatie 

Aarleseweg 34 te Best. Het betreft een tweetal vergunningen die beide 

zijn geweigerd. 

Ik ga er vanuit dat het verzoek hiermee voldoende duidelijk is. Mocht dat 

niet zo zijn, hoor ik dat uiteraard graag van u. Ik benadruk dat het dus 

niet alleen gaat om alle openbare stukken, maar met name alle interne 

notities, zowel van de gemeente als bijvoorbeeld de Omgevingsdienst. 

2. _ Het tweede deel van het verzoek heeft betrekking op alle stukken, meer 

in het bijzonder alle interne correspondentie, memo's, e-mails etc. tussen 

2016 en 2019, eveneens met betrekking tot de Aarleseweg 34. Dit traject 

ziet dus niet zozeer op de vergunningen, daarop heeft het bovenstaande 

verzoek betrekking, maar met name op de gesprekken en alles wat heeft 

plaats gevonden in het kader van het bestemmingsplan Buitengebied. 

  



ALGEMENE VOORWAARDEN 

MAATSCHAP LINSSEN CS ADVOCATEN 

Artikel 1: De maatschap 

Linssen c$ Advocaten is de handelsnaam van een 

maatschap die bestaat uit natuurijke personen 

n besloten beroepsvennootschappen. De maat- 

schap is ingeschreven in het handelsregister onder 

r 17274296, 

Artikel 2: De toepasselijkheid van deze algemene 

voorwaarden 

.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing 

op ale overeenkomsten úie u met ons siuit. Ze zijn 

‘ook van toepassing op uw aanlende opdrachten 

f uw vervolgopdrachten. 

2.0p deze algemene voorwaarden kunnen niet 

aleen wizetf een beroep doen, maar ook de 

personen die wij betrekken j de uitvoering van de 

overeenkomst die u met ons hebt gesloten. Ook 

vennoten, werknemers en medewerkers die niet 

meer voor ons werken, en hun erfgenamen, kunnen 

zich op deze algemene voorwaarden beroepen. 

Artikel 3: Uw overeenkomst met Linssen cs 

Advocaten 

1.Als u met ons een overeenkomst slut, wordt u 

geacht deze overeenkomst uitsluitend te sluiten met 

* Linssen cs Advocaten. Uw opdracht wordt geacht 

uitsluitend door Linssen cs Advocaten te zijn aan- 

vaard. Deze regel geldt ook als het uw uitdrukkelike 

of stizwijgende bedoeling is dat de overeenkomst 

geheel of gedeettelik wordt uitgevoerd door een of 

meer bepaalde personen die aan ons kantoor zijn 

verbonden. 

2.Wij sluiten de werking van de artkelen 7:404, 

7:407 d 2 en 7:409 Burgerlik Wetboek uit 

3.Op alle overeenkomsten die u met ons sluit, is 

Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 4: De uitvoering van uw opdracht 

1. Wij voeren de overeenkomst die wij met u siuiten 

uitsluitend uit ten behoeve van u. Derden kunnen 

aan onze werkzaamheden geen rechten ontienen. 

U vrijwaart Linssen cs Advocaten tegen vorderingen 

van derden die stelen dat zi irect of indirect schade 

hebben geleden door werkzaamheden die wij ten 

‘behoeve van u verrichten of hebben verricht 

2.Bij de uitvoering van uw opdracht laten wij ons 

leiden door uw belang. Daarbij nemen wij de gelden- 

de regelgeving in acht, waaronder de gedragsregels 

voor advocaten en de verordeningen en richtlnen 

van de Nederlandse Orde van Advocaten, 

3.Bij de uitvoering van uw opdracht handelen wij 

zoals u van een redelijk bekwaam en redeljk hande- 

ende advocaat mag verwachten. Wij spannen ons in 

om het resutaat te bereiken dat u voor ogen staat, 

maar garanderen niet dat di resuitaat daadwerkelik 

wordt bereikt 

Artikel 5: Bewaring van stukken 

Nadat wij onze werkzaamheden voor u hebben 

‘beëindigd, sluiten wij het dossier. Als u op dat 

moment iet iets anders met ons afspreekt en wij 

ook niet om andere redenen tot iets anders gehou- 

den zijn, archiveren wij de stukken uit het dossier 

U kunt deze stukken nog opvragen tot vi jaar nadat 

wij onze werkzaamheden voor u hebben befindigd. 

Na verloop van deze vif jaar mogen wij de stukken 

vernietigen. 

Artikel 6: Loon en verschotten 

1.Omdat wij werkzaamheden voor u verrichten, 

hebben wij recht op loon. Dit loon wordt vermeer- 

derd met zogenaamde ‘verschotten’ en met BTW. 

2.Verschotten zijn enerzids de te specifceren uit- 

gaven, cie wij ten behoeve van u doen, zoals grifie- 

recht, deunwaarderskosten en reis- en verblijfkosten. 

Verschotten zijn anderzjds de niet te speciiceren 

kantoorkosten, zoals porti, telefoon- en telefaxkos- 

ten, en kosten van fotokopieën. Deze kantoorkos- 

ten bepalen wijforfatair op 6% van ons loon. Wij 

kunnen de verschotten periodiek en apart aan u in 

rekening brengen 

3.Tenzij u iets anders met ons hebt afgesproken, 

berekenen wij ons loon volgens het uurtarief dat wij 

p onze opdrachtbevestiging vermelden. Wi mogen 

het uurtarief dt u met ons bent overeengekomen 

ieder jaar op 1 januari aanpassen. Deze aanpas- 

sing vindt plaats op basis van de aanpassing van 

het maandprijsindexcijfer volgens de door het CBS 

gepubliceerde prisindexcijfers CAO-lonen per uur 

inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelike 

dienstverlening, met dien verstande dat wij ons uur- 

tarief op 1 januar aftjd met 3% mogen verhogen. 

4.Wij mogen u ons loon tussentids in rekening 

brengen. Ook mogen wij u voorschotten in rekering 

brengen. Voorschotten verrekenen wij bij tussentijd- 

se declaraties en b de einddeciaratie. 

  

Artikel 7: De betaling van onze facturen 

1. Tenzij u iets anders met ons hebt afgesproken of 

wij iets anders op onze factuur aangeven, moet u al 

onze facturen binnen veertien dagen na de factuur- 

datum betalen. U mag niets van het factuurbedrag 

aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen, en 

u mag uw betaling ook niet opschorten. 

2.Als u onze factuur iet binnen de betalingster- 

mijn voldoet, bent u van rechtswege in verzuim. 

U bent dan de wettelike rente over het factuurbedrag 

verschuidigd. Wettelike renteis de rente van de arti- 

elen 6:119 e.v. Burgerlik Wetboek. 

3.Als u in verzuim bent, komen ook de kosten voor 

uw rekening die wij in en buiten rechte moeten 

maken om u tot nakoming van uw verplichtingen te 

bewegen. 

4.Als u onze factuur niet of niet op tijd betaalt, 

kunnen wij een incassoprocedure starten voor de 

burgerlke rechter of voor de Geschilencommissie 

Advocatuur 

Artikel 8: Onze 

touten 

  

nsprakelijkheid voor ber   

1.De aansprakelijkheid voor eventuele beroepstou- 

ten van Linssen cs Advocaten, daaronder begrepen 

onze vennoten in persoon, onze werknemers en 

onze medewerkers, is steeds beperkt tot het bedrag 

dat onze beroepsaansprakelikheidsverzekering uit- 

keert, vermeerderd met het eigen risico dat wi onder 

die verzekering dragen. De inhoud en omvang van 

onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtref- 

fen ruimschoots de eisen die de Nederlandse Orde 

van Advocaten stel. Desgewenst ontvangt u van ons 

een extract van onze beroepsaansprakeljheidspoli. 

2. A onze aansprakelijkheidsverzekeraar om welke 

reden dan ook geen uitkering doet, is onze aanspra: 

kelijkheid beperkt tot driemaal het loon dat wij n de 

desbetreffende zaak in rekening hebben gebracht n 

het jaar waarin wij de beroepsfout hebben gemaakt 

Artikel   Klachten 

1. Op onze overeenkomst is de kantoorklachtenre- 

geïing van B c.s. Advocaten van toepassing, 

die w vindt op onze website en waarvan u op verzoek 

een exemplaar ontvang!. Wij nemen ook deel aan 

de Klachten- en Geschilenregeling Advocatuur. Als 

u met ons een overeenkomst sui, aanvaardt u ook 

de toepasselkheid van deze regeling 

2. Als u een klacht hebt over ons werk of onze de- 

claratie, moet u deze voorleggen aan ons, en wel 

binnen (wee maanden na de dag waarop u kennis- 

am of redelikerwis had kunnen kennisnemen van 

het handelen of nalaten dat aanleiding was voor uw 

klacht. As u tijcig klaagt, zulen wij uw klacht behan- 

delen volgens ons kantoorklachtenreglement 

3. Als wij uw Klacht niet of niet naar uw tevredenheid 

oplossen, dan kunt u uw klacht tot uiterijk twaalf 

maanden na onze schrtelke reactie indienen bi de 

Geschilencomrissie Acvocatuur, Postbus 90600, 

2509 LP Den Haag (el: 070-3105310). De gesch 

Iencommisieis ook bevoegd te oordelen over scha- 

decaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. 

4 Nadat twaalf maanden na onze schrtelikereactie 

op uw lacht z verstreken, vervalt de mogelikheid 

om nog een klacht bij de Geschilencommissie Ad- 

vocatuurin e dienen. 

5. De Geschilencommissie Advocatuur behandelt 

de zaak volgens het Reglement Geschilencom- 

missie Advocatuur, zoals dat geldt op het moment 

waarop u de klacht bij de geschilencommissi in- 

cient. U kunt di reglement bj e geschilencommi 

sie opvragen 

6. De Geschilencommissie Advocatuur oordeelt 

met uisiuiting van de rechterdie volgens de wet be- 

voegd zou zijn om kenris te nemen van het geschit 

dt u met ons hebt. A u uw opdracht n een zake- 

ljke hoedanigheid aan ons hebt gegeven, voorziet 

het Reglement Geschilencomissie Acvocatuurin 

arbitrage. A ween particuiere ciënt bent, hebt u het 

recht om binnen één maand nadat wij ons schrife- 

ljk op de onbevoegdheid van de burgerljke echter 

hebben beroepen, schritelik aan ons te laten weten 

dat u kest voor beslechting van het geschit door de 

burgerijke rechter. As u dat niet doet, dan voorziet 

het Reglement Geschilencommissie Advocatuur 

in een bindend advies. Als u een paricuiere clënt 

bent en wi een vordering op u incasseren,zal alleen 

sprake zijn van een bindend acvies als u het nog 

openstaande bedrag onder de Geschilencommissie 

stor. Doet u dat niet, dan i op de incasso arbitrage 

van toepassing. 

7. Tegen de uitspraak van de Geschilencommissie 

Advocatuuris geen hoger beroep mogeljk. 

(geanonimiseerd)

  

  

Artikel 10: De bevoegde rechter in Civiele 

procedures 

Als u de overeenkomst met ons bent aangegaan in 

een zakelike hoedaningheid en wij een civielrechtelij- 

ke procedure tegen u aanhangig wilen maken op 

grond dat u uw verplichtingen uit onze overeenkomst 

niet of niet goed bent nagekomen, is - naast de rechter 

die door de wet als bevoegde rechter wordt aangewe- 

zen - de kantonrechter te Tiburg bevoegd als onze 

vordering een geldvordering betreft van ten hoogste 

€25.000,00 en de rechtbank Zoeland-West-Brabant 

bevoegd als het een andere vordering betrft 



Linssen cs 

ADVOCATEN 

Ik ga er vanuit dat ook dit verzoek voldoende duidelijk is. 

Tenslotte geldt voor beide verzoeken dat ik u uiteraard aan de wettelijke 

beslistermijnen houdt. 

Ik verblijf in afwachting van uw snelle reactie, 

j lijks 

    (geanonimiseerd)

mr. J.J.J. de Rooij 
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