Print - Close Window - Click More at the bottom of the email to print single message
Subject:

FW: PS 33133 Eslamdoust/ABN AMRO

From:

Machiels Advocaten (info@machielsadvocaten.nl)

To:

arjashahin@yahoo.com;

Date:

Tuesday, May 13, 2014 2:08 PM

Per e-mail: arjashahin@yahoo.com
De heer S. Eslamdoust
Kruizebroederstraat 45
8601 CK SNEEK
Sneek, 13 mei 2014
Inzake

: Eslamdoust/ABN AMRO

Onze ref.

: PS/33133/MDB

Uw ref.

:

Bijlagen

:1

(a.u.b. bij antwoord onze referentie vermelden)

Geachte heer Eslamdoust,
Op 29 april jl. heeft de kantonrechter vonnis gewezen. Dit vonnis is bij brief van 7 mei 2014 aan mij
toegezonden. De uitspraak en de bijbehorende brief sluit ik bij (./.).
Ik heb u na afloop van de zitting al meegedeeld dat u vermoedelijk niet ontvankelijk zou worden verklaard
in het verzet, omdat het eerdere vonnis al eerder aan u is bekend gemaakt. Dat is een formeel punt waar
ik verder niets aan kan doen.
U hebt mij mede gedeeld dat u grote problemen hebt met het feit dat kennelijk iemand anders gebruik
heeft gemaakt van uw identiteit. Een onderzoek hiernaar kon in deze procedure niet aan de orde komen,
omdat er al een vonnis lag wat aan u bekend is gemaakt.
Indien u het niet eens bent met het vonnis van de kantonrechter, dan kunt u gedurende drie maanden
hoger beroep aantekenen. Ik ben niet bereid om de hoger beroepsprocedure voor u te verzorgen omdat

er naar mijn mening geen redelijke kans op succes is. Het staat u echter vrij om een andere advocaat te
vragen om hier nog eens kritisch naar te kijken.
Verder heb ik u meegedeeld dat ik ook niet bereid ben om namens u onderzoek te doen naar degene die
uw identiteit heeft gebruikt. Dat ligt niet op de weg van een advocaat en bovendien heb ik hier geen,
althans onvoldoende kennis van zaken van.
Gelet op het bovenstaande ga ik over tot afsluiting van het dossier. Ik heb u gaarne terzijde gestaan,
hoewel ik liever een betere uitkomst had gezien. Echter dit zit er, zoals gezegd, niet in.
Met vriendelijke groet,

P. Stehouwer

