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Van: @hekkelman.nl>
Aan: @wesseljuristen.nl>
Datum: zondag, 7 juni 2020 20:26
Onderwerp: RE: Voorstel ter finale kwijting [D100740_I16522648] [HEKKELMAN-Nijmegen.FID830350]

Geachte heer ,

 

Tesla heeft vastgesteld dat uw cliënten, althans één van uw cliënten, met valse informatie de publiciteit
zoek(t)(en). Ik verwijs onder andere naar onderstaande internetforum post van dhr. 

.

 

Dergelijke uitlatingen zijn onacceptabel voor Tesla. Er is geen vonnis waarin Tesla is veroordeeld om de
nieuwwaarde van de Tesla Model S aan uw cliënten terug te betalen. Het verstekvonnis behelst enkel
een verwijzing naar een schadestaat voor zover dat nog relevant zou zijn na het verzet van Tesla

 

Ik heb u reeds verteld dat ik de werkwijze van de deurwaarder bij de betekening van de dagvaarding
onrechtmatig vind. Inmiddels is dat standpunt bevestigd door meerdere rechtbanken (zie bijv.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:2153).

 

Bovendien zijn de uitspraken van uw cliënt te kwalificeren als misleidende reclame. Uw cliënt ronselt
klanten voor zijn nog op te richten claimstichting door de valse indruk te wekken dat hij een vonnis in
handen heeft tegen Tesla waarin hem de nieuwwaarde van zijn Model S is toebedeeld. Dat vonnis
bestaat niet.

 

Ik verzoek en voor zover nodig sommeer ik uw cliënt  zich te onthouden van
negatieve uitlatingen over Tesla en alle reeds gedane uitlatingen uiterlijk woensdag 10 juni 12.00
uur te verwijderen van (zijn) social media accounts en andere media waar hij gebruik van heeft
gemaakt. Overleg over een minnelijke regeling is uitgesloten indien uw cliënt de voorkeur geeft aan het
verspreiden van valse informatie.

 

Ik ontvang graag binnen de gestelde termijn de bevestiging dat uw cliënt opvolging geeft aan
voornoemde sommatie om zich te onthouden van het doen van valselijke en misleidende uitlatingen
over Tesla, bij gebreke waarvan Tesla zich zal beraden op verdere rechtsmaatregelen jegens uw cliënt
waaronder een melding bij de ACM van de oneerlijke handelspraktijken van uw cliënt.
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Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n)  Indien u als niet geadresseerde dit bericht ontvangt,
wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Alle diensten en werkzaamheden van ons worden verricht
krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met Hekkelman Advocaten N V  waarop van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden zoals
weergegeven op www.hekkelman.nl en waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Hekkelman Advocaten N.V. is statutair
gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09170462

This communication contains confidential information and is intended only for use by the addressee  If you are not the intended recipient of this
communication, please inform us immediately and destroy this communication. All our services and other work are carried out under an agreement
of instruction ( overeenkomst van opdracht ) with Hekkelman Advocaten N V  which agreement is subject to the General Conditions, which are
mentioned on our website (www.hekkelman.nl) and contains a limitation of liability. Hekkelman Advocaten N.V. is officially seated at Nijmegen, The

Netherlands, and registered in the commercial register at the Chamber of Commerce under number 09170462.

Van:  
Verzonden: maandag 11 mei 2020 17:29
Aan: 
Onderwerp: Voorstel ter finale kwijting [D100740_I16522648]
 

 

Betreft:Voorstel ter finale kwijting 11 mei 2020

Dossier: / Tesla Motors Nederland B.V. (D100740)

 

 

Geachte  

 

In de bijlage vindt u het eerder besproken voorstel. 

Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groet,
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Sieger Suurbier
Jurist - Wessel Juristen

Touwbaan 38
2352 CZ LEIDERDORP

T: 071-8885905
F: 071-8899906
M: 0611626886

www.wesseladvies.nl

 

Disclaimer - Deze e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke
informatie bevatten, beschermd door een (beroeps)geheim en onderhevig aan de GDPR. Is deze e-mail naar de verkeerde
verstuurd? Dan verzoek ik u vriendelijke om deze e-mail te wissen en mij hiervan op de hoogte te stellen. In elk geval is het u, als
onterechte ontvanger, verboden deze e-mail openbaar te maken aan derden.
Onze algemene voorwaarden worden bij een intake gesprek overhandigd en/of zijn online te raadplegen. Deze algemene
voorwaarden zijn op al onze producten en diensten van toepassing. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door onze
beroepsaansprakelijkheids- verzekering(en) wordt uitbetaald.

 




