
voor verkoop

ve handeling met de scanner en zml8 lijst en word er uiteindelijk een sticker geplakt

agen aan de gang en kost het veel meer tijd Dat verschilt dus enorm per vaartuig

pnieuw in de verkoop hebben staan

1565711 00003



Schadevergoeding bij niet afgehaalde kavels vierwielers

aantal prijs

60 55 00 55 00

Pxq

tijd BO minuten

tijd Soesterberg minuten

tijd Financien minuten

opslag 1 maand 15 m2

30 50 00 25 001 Het niet verkochte voertuig naar opslaglo

30 55 00 27 50

15 79 00 98 75gemiddelde prijs binnen buiten 116 42 2

206 25

Gehanteerde uurtarieven HOT2021 incl overhead

Afschrijvingskosten zijn niet meegenomen

Schadevergoeding bij niet afgehaalde kavels tweewielers

aantal prijs

60 55 00 55 00

pxq

tijd BO minuten

tijd Soesterberg minuten

tijd Financien minuten

opslag 1 maand 2 m2

30 50 00 25 00

30 55 00 27 50

2 79 00 13 17

120 67

Dubbel

1565711 00003



Dubbel

79 per jaar

Dubbel

1565711 00003



□ ubbel

1565711 00003



5 1 26 ll@donneinenrz nl1 5 1 2e l@dormeinenrz nl1To 5 1 2 6 5 1 2 e

From

Sent Wed 3 3 2021 12 21 25 PM

Subject Berekening schadevergoeding niet afhalen kavel xisx

Received

5 1 2 e

Wed 3 3 2021 12 21 26 PM

Berekening schadevergoeding niet afrialen kavel xisx

Hallo 5 1 2 e

Hierbij een eerste berekening van de schadevergoeding

Vaste logistieke en administratiekosten zijn € 107 50

Opslagkosten wisselen afhankelijk van het aantal m2 Ik heb het gemiddelde genomen van het huidige binnen en buitentarief

We moeten maar even kijken of we een gedifferentieerd {administrate a m2 x € of gemiddeld tarief gaan hanteren

Mvg
5 1 2 e

1565712 00004



5 l 2 e i@domeinenrz nl1

1 5 i 2e |@domeinenrz nl] | 5 l 2 e

5 l 2 e I 5 1 26 pdomeinenrz nll
5 i 2 e| 5 i 2e Itajdomeinenrz nlni

To

Cc oTTTZTe

I 5| 5 1 2e lgdomeinenrz nl]
From 5 1 2 e

Sent

Subject FW Advies boetebeding
Received

Advies wiiziQingi boetebeding in algemene voorwaarden DRZ docx

Thur 2 18 2021 6 01 02 PM

Thur 2 18 2021 6 01 03 PM

DJZ PRIVAAT G 5 1 2e |@minfin nl

Verzonden donderdag 18 februari 2021 17 22

5 1 2 e 5 1 2e j®domeinenrz nl

] DJZ PRIVAAT 5 1 2e ^@minfin nl

Van 5 1 2 e

Aan [
CC Q
Onderwerp Advies boetebeding

5 1 2 6

Hoi|5 1 2 e

Bijgevoegd het advies t a v het boetebeding in de algemene voorwaarden van DRZ Met dit advies is het goed mogelijk om de

algemene voorwaarden aan te passen Als jullie de algemene voorwaarden zelf gaan wijzigen kijken wij daar graag op mee Mocht

Je het prettiger vinden om samen met DJZ de voorwaarden te wijzigen dan is dat eventueel ook mogelijk

Met vriendelijke greet

5 1 2 e

Ministerie van Financien

Directie Juridische Zaken

Korte Voorhout 7 | 2500 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

Ml 5 1 2 e

E 5 1 2e ^minfin nl

Aanwezig ma t m vr

DJZ MT

Verzonden donderdag 28 januari 2021 15 48

Aan

1 5 1 2a |@domeinenrz nl

Onderwerp RE Boetebedragen DRZ

5 1 2s @minfin nlVan 5 1 2 S

adomeinenrz nl [ 1^domeinenrz nl r 5 1 2 S |

] DJZ PRIVAAT ^ 5 1 26 n@minfin nl

5 1 2s 5 1 2s

1@domeinenrz nl5 1 2s 5 1 2 S

Dag|5 1 2 s]

0ns advies zou zijn de boetes op dit moment in te trekken in ieder geval voor de gevallen waarin het gaat om consumenten De

rechter heeft het boetebeding namelijk als onredelijk bezwarend aangemerkt voor consumenten We adviseren het boetebeding

zelf ook uit de algemene voorwaarden 13 3 te schrappen

We komen zoals eerder aangegeven nog richting jullie met een advies Dat is iets meer werk dan vooraf ingeschat maar geen

zorgen we zijn ermee bezig het komt eran

Groet

5 1 2 S

5 1 2s 5 domeinenrz nlVan

1565713 00005



Verzonden dinsdag 26 januari 2021 15 36

Sdomeinenrz nb adomeinenrz nl [ ] 5 domeinenrz nlAan 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e

Onderwerp RE Boetebedragen DRZ

5 1 2e ^minfin nl5 12 6

Hoi alien

Ik denk dat we op dit moment de boetes niet kunnen opieggen en al helemaal niet afdwingen Denk gewoon allemaal ontbinden

zonder boete voor dIt moment Is inderdaad niet geheel etisch verantwoord om boetes op te leggen terwiji je weet dat de rechter

ze zondermeer ter zijde zal schuiven Lijkt mij dat we er voor nu mee 5toppen 4l ^ ^n[^1 2 e|hoe kijken jullie daar tegenaan

Met vriendelijke groeten

5 1 2 6

@domeinenrz nlVan 5 1 26

Verzonden dinsdag 26 januari 2021 14 34

Aan 5 1 26 f5 domeinenrz nl f ^domeinenrz nl | 5 1 2 e5 1 26

5 1 26 @domeinenrz nl

Onderwerp FW Boetebedragen DRZ

Vergeter^TTz^ee te nemen in de mail Bij deze

^ 1 2 ^zie mail hieronder

Vanj 5 1 2 6 I
Verzonden dinsdag 26 januari 2021 14 33

Aan @domeinenrz nl5 1 2e

5 1 26 Sidomeinenrz nlCC

Onderwerp Boetebedragen DRZ

Beste[54^2^

Op dit moment zit JZ met het volgende

Wij krijgen klachten naar aanleiding van onze ontbindingsbrieven binnen waarbij klanten aangeven dat zij het boetebedrag voor

het ontbinden erg hoog vinden

Zoals ook blijkt uit de uitspraak van de rechter is het boetebedrag wat DRZ hanteert niet redelijk

Wij zitten bij JZ met ontbindingsklachten waarbij wij in onze brieven nog steeds de oude boetebedragen hanteren

Echter op grond van de uitspraak van de rechter is het m i niet eerlijk om deze openstaande boetes alsnog te innen

Daartegenover staat dat wij hiervoor geen alternatief boetebedrag kunnen hanteren nu deze nergens op gebaseerd is boven is

deze ook nergens vastgelegd

Mijn collega s en ik komen daardoor in een tweestrijd Wij hanteren in onze brieven dus nog wel de oude boetebedragen alleen

kunnen wij daadwerkelijk van de klanten vragen afdwingen dat zij deze ook betalen

Momenteel hebben we best wat klanten diezich heftigtegen deze boetes verzetten

Mijn vraag is nu wat kunnen we in deze gevallen doen De boetes voorlopig intrekken Of hiermee gewoon doorgaan tot het

nieuwe boetebeleid er ligt

Groet

5 12 6

5 12 6

Domeinen Roerende Zaken

Ministerie van Financien

John F Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn
Postbus 9043 I 7300 GD | Apeldoorn

T 088 1 5 1 2 r~|
l@domefnenrz nlI s 1 2s

1565713 00005



www domeinenrz nl

werkdagen maandag t m vrijdag

Dit bericht kan iiifomiatie bevatteii die niet voor u is bestenid Indieii u iiiet de geadiesseerde bent of dit bericht

abusievelijk aaii u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzeiider te melden eii het bericht te veiwijderen De Staat

aanvaardt geeii aansprakelijkheid voor scliade van welke aaid ook die verband houdt met lisico s verbonden aan het

elektromsch verzenden van berichten

Tliis message may contain inforaiation tliat is not intended for you If you are not tlie addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to rufomi tlie sender and delete tlie message The State accepts no hability for

damage of any kind resultiiiig from tire risks iiilierent in tire electronic transmission of messages

1565713 00005
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