-------- Forwarded Message -------Subject:Re: Springweg
Date:Tue, 14 Jan 2020 17:55:44 +0100
From:---- <----@gmail.com>
To:info@e-scooter.co
Dag Jan Jaap,
Het huurteam kreeg ik via het juridisch loket geadviseerd. Het huurteam heeft
ervaring met dit soort zaken + een heel apparaat aan juristen/advocaten.
Als je wil, zal ik je op de hoogte houden van hun advies over dit pand in het
algemeen. Maar je hebt er meer aan als je hun ook in jouw kamer laat kijken.
Laat maar weten.
Ben jij overigens al in contact geweest met het juridisch loket oid?
De reden dat ik de aanleiding en de opties liever voor mezelf houd is dat ik geen
zin heb in nog meer problemen met ---- op dit moment.
Vriendelijke groet,
----

On 01/14/2020 03:07 PM, ---- wrote:
Dag Jan Jaap,
Momenteel ben ik nog even de opties aan het onderzoeken en overwegen,
verder hang ik het liever (nog) niet aan de grote klok.
Binnenkort komt iemand langs van het huurteam Utrecht om het een en
ander te bekijken.
Dit is wel op voorwaarde dat de huisbaas tijdens het bezoek niet in het pand
is, ivm mogelijke escalaties.
Laat me weten als jij ook advies wil van het huurteam. In dat geval is het
van belang dat je op dat moment ook in het pand bent om het een en ander
te laten zien.
Vriendelijke groet,
----

Op 13 jan. 2020 om 23:36 heeft
volgende geschreven:
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e-scooter.co <info@e-scooter.co> het

Hoi ----,
Overweeg je nog steeds om juridische stappen te nemen, zo ja, zou je me
kunnen laten weten waarvoor?
Heb je ook contact met ----?
Met vriendelijke groet,
Jan Jaap
On 01/05/2020 08:25 PM, ---- wrote:
Dag Jan Jaap,
Het lijkt me verstandig dat wij even contact hebben over de praktijken aan de
Springweg. Ik ben ook op het punt gekomen om juridische stappen te ondernemen.
Heb jij morgen even tijd voor een kop koffie? Of anderzijds een telefoonnummer?
Vriendelijke groet,
----
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