EXPLOOT

BETEKENING

In opdracht van mevrouw

Datum:

achtentwintig

Dit exploot

mr.

maart

is bestemd

u:

, zonder

Waarom

u dit exoloot

Dit exploot

bekende

wüon-

of verblijfplaats

bínnen

Nederland

of daarbuíten,

ontvanat

is aan u betekend

de heer

op verzoek

van:

net woonplaats

U ontvangt

Wat

tweeduizendnegentien

voor

deheer,

bereikt

STUKKEN

dit exploot

omdat

en dat daarvan

de heeí

dwingend

iil dat de hierbij

bewijs

kan worden

aan u betekende

verklaring

u

idvocaat

verbonden

aan

geleverd.

ís er aan u betekend

Hierbij

is aan u betekend

een verklaring

gedateerd

van mevrouw

28 maart

20'19 met kenmerk

-i

bestaande

uit 3

pagÍna's.

Het onderwerp
maart

van de verklaring

2C120 betreffende

Metaalbewerkerweg

De heer

Waar

kunt

voor

is in behandeling

zaak,

binnen

zes weken

van deze

- opzegging

zíjnde

t«W) Amsterdam

u hierbij

in de beëindiging

u terecht

Dit dossier

3 te (1032

s vraagt

niet toestemt

is - korí gezegd

de onroerende

en aanzegging

schriftelijk

ontruiming

aan hem mede

tegen

bij mevrouw

mi

advocaat

31 maart

te delen

zijn te verkríjgen

via:

verbonden

tegen

aan de

inlichtinaen

. Inlichtingen
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gelegen

huurovereenkomst.

.. Kantooradres:

(Referentíe:

van de huurovereenkomst

een bedrijfsruimte,

aar

2020.

of u al dan

31

Afsluitina

en ondertekenína

van het exploot

Dit exploot

Heb ik,

5

toegevoegd gerechtsdeurwaarder, werkzaam üp het kantoor van
:, gerechtsdeurwaarder,

kantoorhoudende

vandaag

betekend

openbaar

geboren
of daarbuiten,

ministerie

hiervan

zonder bekende woon- of verbliifplaats

op

mijn exploot

bij de Rechtbank

aan dat adres afschrift

doende

Amsterdam,

aan het parket van de ambtenaar

van het

aan het adres Udok 163 te Amsterdam,

en van de híerin genoemde

stukken

latende

aan:

, aldaar werkzaam

Terwíj voor[s een uíítreksel van dít explooí zo spoedíg mogelijk zal worden "-kend
Staatscouraní.

Aan dit exploot

te

aan:

de heer
in Nederland

gevestigd

n aan de.

te

is gehecht:

De verklaring

van 28 maart 2019

De kosten van dit exploot zijn voor rekening

van de her

gemaakí in de

aldaar

De heer'

íeeff ook een opzeggingsbrief
verwacht

te bekijken

op korte termijn

of het alsnog

heer

mogelíjk

u hiervan

Tot slot zegt de heer

huurovereenkomst
heer

Waar

u terecht

Dit düssier

kunt

tevens

voor

is in behandeling

uitsluítend

op dezelfde

de ontruiming

te treffen.

voor het geval
7:230a

gronden

aan tegen

toegezonden.

De heer

De

en

uit dat de

is gesloten

uit de letíerlíjke

de huur op tegen

31 maarí

bij mevrouw

van de

2020

en zegt de

datum.

.verbonden

zijn te verkrijgen

via:

voor de

tekst

inlichtinaen

i). Inlichtingen

heer

te bespreken

gaat ervan

de overeenkomst

BW, zoals

diezelfde

i. Kantooradres:

(Referentie'

ï

om een en ander

zal houden.

in de zin van artikel

lijkt te volgen,

jaarbíj

is een regeling

op de hoogte

hierbij

huur van een bedrijfsruimte

aan de heer

met hem om de tafel te zitten

aan

EXPLOOT

BETEKENING

STUKKEN

In opdrachí van mevrouw

Datum:

nsr4erientwintigste

Dit exploot

is bestemd

tweeduizendnegentien

maart

voor u:

de heer

l, met woonplaats

handelend

Waarom

onder

de naam

u dít exoloot

Dit exploot

ontvanot

is aan u betekend

de heer

U onfüangt
bereikt

Wat

op verzoek

dit exploot

omdat

en dat daarvan

de heeí

dwingend

bewijs

. wil dat de hierbij
kan worden

aan u betekende

verklaring

u

geleverd.

is er aan u betekend

Hierbij

is aan u betekend

een verklaring

kenrnerk

2020

van de verklaring

betreffende

Metaalbewerkerweg
verhuurd

van de heer

bestaande

Het onderwerp
maart

van:

met woonplaats

aan de heeí

de contractuele

is - kort gezegd

de onroerende

3 te (1032

zaak,

bestemming

(te weten:

- opzegging

zijnde

KW) Amsterdam.
i. Vaststaat

een bedrijfsruimte,

bedrijfsruimte

Uitsluitend

2019

moet worden
tegen
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komt vast te staan
aangemerkt,

31 maart

202ü.

met

thans

ten behoeve

wordt

heeft

dat u wel als huurder

wordt

de huurovereenkomst

aan de

gebruikt

in strijd

met

van trailers,

heeft verleend

met u noch

uw bedríjf

van de
híerbij

31

bedrijfsruimte

van onderhoud

geen toesíemming

tegen

gesloten.

voor het geval

aan u opgezegd

gelegen

ieeft deze

dat de bedrijfsruimte

gebruík van de bedrijfsruimte düor u/uw bedri3f.De heer

bedrijfsruimte

27 maaí

van de huurovereenkomst

De heer

auto's en líchte bedri3fsauto's),alsmede dat de heer :
huurovereenkomst

gedaíeerd

í,

uit 2 pagina's.

door de heer'

voor
een

Afsluitinq

[)it

en

ondertekenino

van

het

exploot

exploot

Heb ik,

, íoegevoegd gereclísdeumaarderweíkzaam

op het kantoor van

, gerechfödeurwaarder, gevestigd te

aan de

vandaag

betekend

aan:

de heer'
onder

, geboren

de naam

, wonend

te

í, aan

op

aan dat adres mijn exploot doende en aan dat adres afschrift hiervan en
genoemde

stukken

latende

aan:

41"s ih Í)ií"",:y(,-,-,

Aan

dit exploot

is gehecht:

De verklaríng

De

k

kosten

van

van

dit exploot

27 maart

zijn

voor

2019

rekening

van

de heer

I

handelend

het adres
van

de hierin

EXPLOOT

BETEKENING

STUKKEN

In opdracht van mevrouw

Datum:

elfde april - tweeduizendnegentien

Dít exploot

is bestemd

voor u:

de heer

handelend

onder de naam

met woonplaats

Waarom

u dít exploot

Dit exploot

ontvanqt

is aan u betekend

de heer

op verzoek

van:

met woonplaats

U ontvangt

dit exploot

omdat de heer

bereikt en dat daarvan

dwingend

wil dat de hierbij aan u betekende

bewijs kan worden

verklaring

u

geleverd.

Wat is er aan u betekend
Hierbíj is aan u betekend
gedateerd

8 april 2019, bestaande

Het onderwerp
hoedanigheid

van de verklaríng
van verhuurder,

bedrijfsruímte,
althans

een verklaring

gelegen

van de heeí

wonende

uit 2 pagina's.

is - kort gezegd

- de opzegging

van de huurovereenkomst

aan de Metaalbewerkerweg

4 5 april 2020, alsmede

te

de aanzegging

door verzoeker,

van de onroerende

zaak, zijnde een

11 te (1032 KW) te Amsterdam

van de ontruiming

in zijn

tegen 14 april,

van deze onroerende

zaak tegen

14 april, althans 15 april 2020.
U wordt verzocht
U toestemt

in de beëindiging

Waar u terecht
Dít dossier

om binnen zes weken

kunt voor

is in behandeling

na 8 april 2fü 9 schríffelijk

van deze huurovereenkomst.

ínlichtínqen
bij mevrouw.

itooradres:
ï.

(Referentie'
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k

Inlichtingen

zijn te verkrijgen

via:

aan verzoeker

mede te delen of

van

en ondertekeninq

Afsluitinq

het exploot

Dit exploot

betekend

vandaag

, geboren
wonende
1 1 (1032

Metaalbewerkerweg

KW),

genoemde

en van de hierin

op

a

aan dat adres
stukken

niemand aamrof aan wie ik rechtsgeldig

mijn exploot

latende

k

zijn voor rekening

doende

onder
ï

de naam

aan het adres

en aan dat adres

zoals wetíelijk voorgeschreven,

kon laten:

van 8 april 2019

van dit exploot

te

afschriff

aan:

is gehecht:

De verklaring

De kosten

afschrift

handelend
, zaakdoende

in

daí adres fö gesloten envelop meí daarop de vermeldingen

Aan dit exploot

van

aan:

de heer

hiervan

op het kantoor

te.

kantoorhoudende

gerechtsdeurwaarder,

werkzaam

gerechtsdeurwaarder

, toegevoegd

Heb ik,

van de heer.

omdaí ik daar

EXPLOOT

BETEKENING

STUKKEN

In opdrachí van mevrouw r

Datum:

elfde april - tweeduizendnegentien

Dit exploot

is bestemd

voor u:

de heer

, handelend

onder de naam

met woonplaatr

Waarom

u dit exploot

Dit exploot

ontvanqt

is aan u betekend

de heer

op verzoek

van:

, met woonplaats

U ontvangt

dít exploot

bereikt en dat daarvan

omdat

de heer

dwingend

wil dat de hierbij aan u betekende

bewijs kan worden

verklaring

u

geleverd.

Wat is er aan u betekend
Hierbij is aan u betekend
gedateerd

8 april 2fü 9, bestaande

Het onderwerp
hoedanigheid

van de verklaring
van verhuurder,

bedrijfsruimte,
althans

een verklaring

gelegen

U wordt verzocht
U toestemt

Dit dossier

, wonende

te

is - koí

gezegd - de opzegging

van de huurovereenkomst

de aanzegging

door verzoeker,

van de onroerende

zaak, zijnde een

11 te (1032 KW) te Amsterdam

van de ontruiming

in zijn

tegen 14 april,

van deze onroerende

zaak tegen

Í 5 april 2C120.
om binnen zes weken

in de beëindiging

Waar u terecht

a

uit 2 pagina's.

aan de Metaalbewerkerweg

Í 5 april 2020, alsmede

14 april, althans

van de heer

kunt voor

is in behandeling

na 8 april 20í9

van deze huurovereenkomst.

inlíchtinqen
bij mevrouw

Kantooradres:
i). Inlichtingen
(Referentie:
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zijn te verkríjgen

via:

schriftelíjk

aan verzoeker

mede te delen of

en ondertekenínq

Afsluitinq

van

het exploot

Dit explüot

gerechtsdeurwaarder,

betekend

vandaag
de heer

, wonend
mijn exploot

doende

onder

de naam

, aan het adres

te

en aan dat adres

envelop met daarop de vermeldingen

niemand aantrof aan wie ik rechtsgeldig

Aan dit exploot

De kosten

nandelend

op

afschrift

hiervan

en van het hierin

genoemde

aan:

daí adres in gesloten

-

van

aan:
geboren

stuk latende

op het kantoor

te

kantoorhoudende

)

aan dat adres

werkzaam

gerechtsdeurwaarder

I, toegevoegd

Heb ík,

zoals wettelijk voorgeschreven,

afschrifk kon laten;

ÍS gehecht:

De verklaring

van 8 april 2019

van dit exploot

zíjn voor rekening

van de heer

omdat ik daar

EXPLOOT

BETEKENING

STuKKEN

In opdracht van mevrouw

Datum:
negen en twintigste
Dit exploot

is bestemd

maar( - tweeduizendnegentien

voor u:

mevrouw

met woonplaats
de vennootschap
Waarom

u dit exploot

Dit exploot

ontvanqt

is aan u betekend

de heer

op verzoek

van:

met woonplaats

ll ontvangt
bereikt

, vennoot van
orider firma met
woonplaats.

dit exploot omdat
de heer

en dat daarvan

dwingend

Wat is er aan u
betekend
Hierbij is aan u betekend

'il dat de hierbij
aan u betekende
bewijs kan worden
geleverd.

een verklaring

kenmerk

testaande

van de heer

uit 2 pagina's.

gedateerd

verklaring

u

27 maart 201 9
met

Het onderwerp van
de verklaring is
- kort gezegd opzegging van
maart 2020 betreffende
de huurovereenkomst
de onroerende
zaak, zijnde een
bedrijfsruimte,
Vuurwerkerweg
gelegen aan de
47 B te (1032 KN)
Amsterdam.

tegen 31

Deze opzegging
herontwikkeling
ge'ínformeerd

De heer
niet toestemt

vindt plaats op grond
van het feit dat
de gemeente
van het gebied
waarin de bedkijfsruimte
is gelegen.
en ook de heeí
:eefl een en ander
mondeling
vraagt u hierbij
binnen zes weken

schriftelijk
van deze huurovereenkomst.

Amsterdam

bezig is met de

De gemeente

heefi u hierover
reeds nader aan
u toegelicht.

aan hem mede te
delen of u al dan
periode van zes
Indien de heeí
weken niet van
binnen deze
u schrifielijk heeff
vernomen dat door
huurovereenkomst
u in deze beëindiging
wordt toegestemd,
van de
zaí de heer
voor de kantonrechter
instellen tot vaststelling
een vordering
van het tijdstip vvaarop
deze huurovereenkomst
neverivorderingen.
zal eindigen, met
in de beëindiging
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De heer
mogelijk,

tot het moment
al hierover

heer

Waar

staat

ïeldt u dat hij open

u terecht

Dit dossier

kunt

voor

het treffen

dat de herontwikkeling
contact

voor

is in behandeling

aan zal vangen,

met u opnemen.

inlíchtinaen
bij mevrouw

(antooradres:
). ínlichtingen
(Referentie:

van een regeling

zijn te verkrijgen

via:

waarbij

in het gehuurde

u zo lang
kan blijven.

De

Afsluitina

en ondertekeninü

van

het exnloot

Dit exploot

Heb ik,

., toegevoegd
gerechtsdeurwaarder,

vandaag

betekend

gerechtsdeurwaarder
kantoorhoudende

onder

firma

í, aan het adres
hiervan

op

, aan dat adres

en van de hierin

genoemde

stukken

haar in persoon;

-

De kosten

is gehecht:

De verklaring

van 27 maaí

van dit exploot

vennoot

met woonplaats

ni-e'ffiá

Aan dit exploot

van

te

geboren
i, de vennootschap

afschrifí

op het kantoor

aan:

mevrouw

adres

werkzaam

zijn voor

2019

rekening

van de heer

latende

van
í, wonend

mijn exploot
aan:

doende

te
en aan dat

EXPLOOT

BETEKENING

STUKKEN

n opdracht van mevrouw mr.

Datum:

negen en twintigste

Dit exploot

is bestemd

maarí - tweeduizendnegentien

voor u:

de heer

met woonplaats
, de vennüotschap

Waarom

u dit exoloot

Dit exploot

, vennoot

onder firma met woonplaats

van

i

ontvanat

is aan u betekend

de heer

op verzoek

van:

met woonplaatí

U ontvangt

dit exploot

omdat

bereikt en dat daarvan

de heer

dwingend

wil dat de t'íerbij aan u betekende

bewijs kan würden

verklaring

u

gelevem.

Wat ís er aan u betekend
Hierbij is aan u betekend
kenmerk

bestaande

Het onderwerp

van de verklaring

maart 2020 betreffende
Vuurwerkerweg

herontwíkkeling
ge;ínformeerd

27 maart 2019 met

van de huurovereenkomst

zaak, zijnde een bedrijfsruimte,

vindt plaats op grond van het feit dat de gemeente
van het gebied waarin

de bedrijfsruimte

in de beëindiging

van zes weken

huurovereenkomst

nevenvorderingen.
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schriftelijk

van deze huurovereenkomst.

níet van u schriffelijk

wordt toegestemd,

tot vaststelling

is gelegen.

ieefi een en ander mondeling

vraagt u hierbij binnen zes weken

niet toestemt

gedateerd

uit 2 pagina's.

is - kort gezegd - opzegging

de onroerende

en ook de heer

De heer

instellen

van de heer I

gelegen

tegen 31

aan de

17 B te (1032 KN) Amsterdam.

Deze opzegging

periode

een verklaring

zal de heer

De gemeente

bezig is met de
heeft u hierover

reeds nader aan u toegelicht.

aan hem mede te delen of u al dan
Indien de heer

heeft vernomen

van het tijdstip waarop

Amsterdam

ainnen deze

dat door u in deze beëindiging

voor de kantonrechter

deze huurovereenkomst

van de

een vordering

zal eindigen,

met

De heer
mogelijk,

.neldt u dat hij open staat voor het treffen van een regeling
tot het moment

heer !

al hierover

Waar u terecht
Dit dossier

dat de herontwikkeling
contact

kunt voor

is in behandeling

aan zal vangen,

met u opnemen.

inlichtinaen
bíi mevrouw

ï

Kantooradres:
:nlichtingen
(Referentie:

zijn te verkrijgen

via:

waarbij

in het gehuurde

u zo lang
kan blijven. De

Afsluitina
üit

Heb

en ondertekeninq

van

ik,

, toegevoegd
gerechtsdeurwaarder,

vandaag

betekend

exploot

gerechtsdeurwaarder
kantoorhoudende

, geboren

de vennootschap

onder

firma

de híerin

daí adres
niemand

genoemde

in gesloíen
aanírof

dit exploot

van

vennoot

woonplaats
dat adres

stukken

latende

met daarop

aan wie ík rechtsgeldig

op het kantoor

van

exploot

doende

van

dit exploot

27 maart

zijn voor

zoals wetíelijk

kon laten;

20fö

rekening

te

en aan

aan
dat adres

het adres

afschrift

hiervan

aan:

de vermeldíngen
afschrifl

van
uonend

mijn

is gehecht:

De verklaring

De kosten

envelop

op

met
aan

en van

werkzaam

te /

aan:

de heer

Aan

het

expioot

van

de heer

voorgeschreven,

omdat

ik daar

EXPLOOT

BETEKENING

STUKKEN

In opdracht van mevrouw mr.

Datum:

negen en twintígste

Dit exploot

is bestemd

maart - tweeduizendnegentien

voor u:

de heer

, met woonplaats

- vennoot van

de vennootschap

Waarom

u dit exploot

Dit exploot

ontvanqt

ÍS aan u betekend

de heer

U ontvangt

onder firma met woonplaats

op verzoek

van:

, met woünplaats

dit exploot

omdat de heer

bereikt en dat daarvan

dwingend

íil dat de hierbij aan u betekende

bewijs kan worden

verklaring

u

geleverd.

Wat is er aan u betekend
Hierbij is aan u betekend
kenmerk

s. bestaande

Het onderwerp
maaí

van de verklaring

2ü20 betreffende

Vuurwerkerweg

herontwikkeling

de onroerende

,)edateerd

27 maaí

2fü9

met

uit 2 pagina's.

is - kort gezegd

- opzegging

van de huurovereenkomst

zaak, zijnde een bedrijfsruimte,

vindt plaats op grond van het feit dat de gemeente
van het gebied waarin

en ook de heer

De heer
niet toestemt

van de heeí

gelegen

tegen 3í

aan de

17 B te (1032 KN) Amsterdam.

Deze opzegging

geaínformeerd

een verklaring

de bedrijfsruímte

rieeff een en ander mondeling

íaagt u hierbij binnen zes weken
in de beëindigíng

periode van zes weken
huurovereenkomst

instellen tot vaststelling
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schriftelijk

van deze huurovereenkomst.

niet van u schrifíelíjk

wordt toegestemd,

nevenvorderingen.

is gelegen.

van het tijdstip waarop

De gemeente

bezig is met de
heeft u hierover

reeds nader aan u toegelicht.

aan hem mede te delen of u al dan
Indien de

heeft vernomen

zal de heer

Amsterdam

bínnen deze

dat door u in deze beëíndiging

íoor de kantonrechter

deze huurovereenkomst

van de

een vordering

zal eindigen,

met

De heer
mogelijk,

meldt u dat hij open staat voor het treffen van een regeling
tot het moment

heer

Waar

al hierover

u terecht

Dit dossier

dat de herontwikkeling
contact

kunt voor

is in behandeling

aan zal vangen,

met u opnemen.

inlíchtinaen
bij mevrouw

- :antooradres:
. Inlichtingen
(Referentie'

zijn te verkrijgen

via:

waarbij

in het gehuurde

u zo lang
kan blijven.

De

Afsluitinq

en ondertekeninq

van het exploot

[)it exploot

Heb ik,

, toegevoegd
, gerechtsdeurwaarder,

vandaag

betekend

gerechtsdeurwaarder

op het kantoor

van
-

aan:

de heer

geborenop
de vennootschap

en aan dat adres afschrifi

vennootvan'

onder firma met woonplaats

I, aan het adres
doende

werkzaam

kantoorhoudendete

wonend
ï,

hiervan en van de hierin genoemde

te

aan dat adres mijn exploot
stukken

latende

aan:

dat adres ín geslüten envelop met daarop de vermeldingen zoals weffelijk voorgeschreven, omdat ik daar
niemand aanírof aan wie ík rechtsgeldig afschrift kon laíen;

Aan dit exploot
-

is gehecht:

Deverklaringvan27maart2C)fö

De kosten van dit exploot

zijn voor rekening

van de heer

