-------- Forwarded Message -------Subject:je inbreken in kamer 5
Date:Wed, 15 Jan 2020 15:15:48 +0100
From:----@gmail.com
To:'Jan Jaap' <janjaap@optimalisatie.nl>
Dag JanJaap,
Vanmorgen was ik in het huis. Ik wilde voorbereidingen treﬀen voor de ontvangst van de
materialen, die morgenochtend voor ontvangst op Springweg ... gepland staan. Zeer
verbouwereerd was ik toen ik merkte dat het steiger in de overloop ruimte op de 1e
verdieping was geplaatst. Jij hebt zonder enig bericht vooraf al je spullen weer in de
kamer (kamer 5) had gezet. Dit is volledig tegen de afspraken in! Mijn intentie is het om
met de grootste spoed je kamer gereed te maken. De levering bevat fermacell
vloerplaten, wand isolatie en fermacell platen en vuren plafonddelen om het plafond te
restaureren. De grootste spoed kunnen we nu wel vergeten. Ik schei er mee uit. Ik ga
mijn rechten
Ik begrijp er niets van, dat je op deze wijze tegen mij ageert. Je duwde mij je kamer uit
op een lompe manier door te schreeuwen dat ik niet welkom ben. Ik viel op de grond en
het scheelde niet veel of ik was aan het hoofd gewond. Met angst en vrees constateer
ik dat je de kamer weer in bezit hebt genomen. Een kamer waar je op dit moment geen
huur voor betaalt, want dat was ik met jou overeengekomen, zolang de verbouwing
duurt.
Ten overvloede wijs ik je er met klem op, dat de kamer onbewoonbaar is en
levensgevaarlijk om er te vertoeven.
Dit handgemeen was zo bij het banale af, dat ik advies ga inwinnen m.b.t. mijn rechten.
Handgemeen met je huisbaas lijkt mij een grond voor uitzetting uit het huis. Ik ga geen
enkel gesprek met je aan. Ik ben je spuugzat. Er volgt een procedure om je uit het huis
te zetten.
Hoogachtend ----
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