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22 november 2006

Geachte confrere,

Bijgevoegd treft u aan een kopie van de akte welke ik ter rolle van het Gerechtshof

Den Haaq van 23 november a.s. ?al nemen Tevens is bijg€voegd een kopie van mijn

begeteidende brief aan het gerechtshof. Kortheldshalve verwijs ik naar de inhoud

oaaryan,

Ik verwacht u met het voorgaande afdoende te hebben gelnformeerd'

Alte we.kzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht het de naamloze vennootschap P€ls Rjjcken & Droogleever

For!!fjn N.v., ge{estigd te Den Haag en Ingcschreven r^ het Handelsregisle. o nde. ff,272a3716. op dc ove.eenkomst zijn de algemene voofraa'den

,an to"p"."inq, oi" 
"i;n 

gedeponeerd tergrtfie rechtb.nk oen Haag onder nr. 110/2005. Daarin is cen aansp.akelUtheldsbeperklnq opgenomen De

arg*,.;",-;"*a.; ,;o.den op vcnoei toeeezonden or rln te ;adplegen op www.pclsrlJcken.nl. KwatiteiLsrekenlnq oota.iaat 21.30.13.4s5'
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PER FAX: (070) 381.32.56
Aan de Edelgrootachtbare heer

Rolraadsheer van het Gerechtshof

t.a.v. de heer D. Viehoff
Kamer P2 2K36
Prins Clauslaan 60
Den Haag

onze ref. 10016253
uw ref-
inzake StaaVSt. BoogbrugVianen; Verkeersbrug
rolnr. ZOO6|L27O

t (070) 51s 38 88
f (070) s15 3116
procuraten@pelsrijcken. nl

22 november 2006

Edelgrootachtbare heer,

Bovengenoemde zaak ls laatsteluk verwezen naar de rol van 7 december 2006. Ik moge u

verzoeken de zaak bij vervroeglng te plaatsen op de rol van donderdag 23 november 2006, voor

het nemen van de akte houdende afstand van instantie

Het griff ie-exemplaar van de akte zal ik via de rolwaarnemer ter zitt lng overhandigen'

KoDie dezes zend ik aan mr, D,J.G. Timmermans, procureur van de wederparti j .

A e werkzaamhed€n wo.den verrtcht op grood ern een overeetrkohst vafl opdracht met Pelt Rud<en & Dtoogleeve. Fo.tlijn tl.V De Mamloze

vennootsciap vo€rt, naasi h.ar statutltre naam, de handelsnaam Pels Rlcken, oP de ovcr€cnkomst z[n dc .lgemcnc vood.ardc. van toepasEng

dle ge{epone€rd nJn ter grime van de .echtbank !e Den tlaag. oaann t5 een Banspraketrikheidtbepcrklng opgcnomen. o€ algemen€ voorrdaden

,no.Oen oo rutz*ftoegetonden en k']nnen ook wo.den a€r.adgleegd op www,gelsrllcken.nl. Kwalit€ltsr€kentnq nota.iaat 21.30.13 495.

G.W. van
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To:071 Fron: Pels Ri jcken & Drooqleever Fortui jn

Gerechtshof te Den Haag

,zoaz-l r|/A'e . Zl/ r, ,/jl
ro l f f .C2OO6/7270

Pefs Rilcken & Droogleever Fortl]un advocaten en notadssen

at:  06-11-22-12: 21 Paqe: 003

PARTIJ
EXEf!4PLAAR

Akte houdende afttand van instantie

Stichtino Boodbruq vianen-

gevestigd te IJsselstein,

geintimeerde,
procureur: mr. D.l.G. Timmermans

advocaat: mr. E.D.M. Verboom

Appellant vraagt akte van het volgende:

Dat hlj afstand doet van de instantie.

De daartoe vereiste bijzondere volmacht van appellant wordt hier als productie

aangehecht

WAARVAN AKTE!

(o-.o
pro cu reur

inzake

De Staat der Nederlanden (Ministerie van

Verkeer en Waterstaat).

waarvan de zetel is gevestigd

te's-Fravenhage
appellanL
advocaat en procureur: mr. E.H.P. Brans

regen ,

^ury


