Aan: gerechtsdeurwaarder de heer [naam deurwaarder]
PERSOONLIJK IN HANDEN
In opdracht van: [naam gerechtsdeurwaarderskantoor]
Adres: [adres gerechtsdeurwaarderskantoor]
Dossier nummer:
Inzake: CJIB (CAK CRI)/[dossier naam]
Bevel deurwaarder in de hoedanigheid van de heer [naam
gerechtsdeurwaarder] van kantoor [naam kantoor] te
[plaats kantoor’ in opdracht van gerechtsdeurwaarder [naam kantoor]
d.d. [datum]
Bijgevoegd: Originele envelop met verzendcode t&t [verzendcode]
Bewijs uitdraai PostNL online ,én stikker op de originele envelop met de
opmerking “geadresseerde zit hier niet”
Mijn kenmerk: t&t [verzendcode], [adres]

Notificatie Onrechtmatige Indirecte Dwang Enige Erfgenaam
AANGETEKENDE BRIEF ONBESTELBAAR!
Geachte heer [naam gerechtsdeurwaarder], PERSOONLIJK IN HANDEN
[Dag] [datum] jl. wilde de koerier van PostNL de aangetekende brief met t&t
verzendcode [verzendcode van ondergetekende Enige Erfgenaam bezorgen op het
adres, [adres], dat u opgeeft in het onrechtmatig dwangbevel. De Koerier kreeg echter
te horen dat u niet op voornoemd kantoor zit. Via PostNL online kon Enige Erfgenaam
zien dat de envelop bij ondergetekende Enige Erfgenaam terug zou komen vanwege
voornoemde reden. En zo geschiedde vandaag [datum].
Vanzelfsprekend belde Enige Erfgenaam naar het kantoor [aam geadresseerd kantoor]
alwaar u volgens eigen zeggen “als toegevoegd gerechtsdeurwaarder werkzaam” bent.
Dit telefoongesprek vond plaats op [dag] [datum] jl. met [naam] en [h/zij] zegt
letterlijk “[naam] niet te kennen”. Hoe opmerkelijk is het dat medewerkers van
kantoor [naam kantoor] zeggen “dat u daar niet zit” en “u niet te kennen”?!

U stelt verder in de brief die u achterliet op de deurmat van Enige Erfgenaam dat u in
opdracht werkt van kantoor [naam kantoor], [adres]. Vandaar dat Enige Erfgenaam u
de originele envelop met t&t verzendcode [nummer] nu aangetekend met t&t
verzendcode [nummer] laat aanbieden bij kantoor [naam kantoor] PERSOONLIJK IN
HANDEN onder briefgeheim Art. 13 Grondwet.
Ondergetekende Enige Erfgenaam geeft u aan zowel de inhoud van de originele
envelop met t&t verzendcode [nummer] zorgvuldig te behandelen, áls [zijn/haar]
vragen in de bijlage per omgaande te beantwoorden binnen de gestelde termijn.
Getekend en gezegeld op: [Dag] [datum] te [Plaatsnaam],

