HERSTELEXPLOOT
Heden, de
op verzoek van

tweeduizendveertien

1.

de stichting STICHTING FAIR HUUR VOOR VERHUURDERS, gevestigd en
kantoorhoudende te (3607 SK) Maarssen, aan het adres Zwanenkamp 350;

2.

de stichting STICHTING PLANTAGEHOEK, statutair gevestigd te Loosdrecht,
gevestigd en kantoorhoudende te (2202 BT) Noordwijk (Zh) aan het adres Zeewijck 7;

3.

de stichting STICHTING TOT BEVORDERING VAN PARTICULIER
HUIZENBEZIT, HIPPOS, statutair gevestigd te Loosdrecht, kantoorhoudende te (2202
BT) Noordwijk (Zh) aan het adres Zeewijck 7;

4.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EGELINCK B.V., gevestigd
en kantoorhoudende te (1031 HW) Amsterdam, aan het adres Grasweg 41 Z1;

allen voor deze zaak woonplaats kiezend te 5223 LA ’s-Hertogenbosch aan het adres
Statenlaan 55 (postadres: Postbus 1714, 5200 BT ’s-Hertogenbosch), op het kantoor van
BANNING N.V., alwaar de onderhavige zaak wordt behandeld door mr. B. Martens, die ten
deze tot behandelend advocaat wordt gesteld en die als zodanig zal optreden, alsmede
domicilie kiezend te (2514 JH) Den Haag aan het adres Parkstraat 107, ten kantore van
BarentsKrans Advocaten- en notarissen, van welk kantoor mr. J.P. Heering, tot
procesadvocaat wordt gesteld en als zodanig zal optreden;

HEB IK,

AAN:
de publiekrechtelijke rechtspersoon STAAT DER NEDERLANDEN, zetelend te 'sGravenhage aan de Kazernestraat 52, in eerste aanleg domicilie gekozen hebbende ten kantore
van de heer mr. J. Bootsma, kantoorhoudende te (2594 AC) Den Haag, gemeente Den Haag,
aan de Bezuidenhoutseweg 57, aldaar aan dat gekozen adres mijn exploit doende en een
afschrift voor geïntimeerde latende aan:

AANGEZEGD:
dat geïntimeerde bij exploot van Xander van Twist, als toegevoegd gerechtsdeurwaarder
werkzaam op het kantoor van Robbert-Jan Brugman als gerechtsdeurwaarder met
vestigingsplaats ‘s-Gravenhage, aldaar kantoorhoudende aan de Koninginnegracht 14-h
d.d. 28 februari 2014, van welk exploot afschrift is aangehecht, werd gedagvaard om op

dinsdag 15 juli 2014 's ochtends om tien uur (10:00 uur), niet in persoon maar vertegenwoordigd door een advocaat te verschijnen op de terechtzitting van het Gerechtshof Den
Haag, in het daarvoor bestemde lokaal van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te
(2595 AJ) Den Haag;
dat mijn rekwiranten wegens een omissie verzuimd hebben om onderhavige zaak tijdig aan te
brengen bij het Gerechtshof Den Haag;
dat mijn rekwiranten voormeld verzuim op grond van artikel 125 (lid 5) van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering wensen te herstellen;
dat geïntimeerde onder uitdrukkelijke handhaving van het in afschrift aangehechte exploot
van 28 februari 2014 opnieuw wordt:
OPGEROEPEN:
Om op dinsdag negen december tweeduizend en veertien (09-12-2014) 's ochtends te tien
uur (10:00 uur), niet in persoon maar vertegenwoordigd door een advocaat te verschijnen op
de terechtzitting van het Gerechtshof Den Haag, die op voormelde dag en op voormeld tijdstip
gehouden wordt in het daarvoor bestemde lokaal van het Paleis van Justitie aan de Prins
Clauslaan 60 te (2595 AJ) Den Haag;
TENEINDE:
te horen eisen en concluderen overeenkomstig het in afschrift betekende exploot van
dagvaarding d.d. 28 februari 2014, waarvan de inhoud als hier woordelijk herhaald en ingelast
dient te worden beschouwd.

Kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder € _______________
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