Legenda:
TV = Trudi
ES = Ex-man Trudi
HB =Voormalig bankdirecteur ING
YV = Advocaat TV
DF = Vriend en tevens succesvol ondernemer
SF = Overleden broer DF

CONTEXT:
Rabobank Waalwijk heeft mij een bericht gestuurd dat zij wensen over te gaan tot executieve verkoop
van mijn huis. Reden hiervoor is dat ES -buiten mijn weten om- een lening van € 50.000 is aangegaan
met een borgstelling op het huis. ES komt de aflossingsverplichtingen van deze lening echter niet meer
na.
HB, een vriend en voormalig bankdirecteur ING, helpt mij bij het inhoudelijk aanvechten van deze
executieve verkoop. De Rabobank had deze borgstelling namelijk nooit mogen aangaan zonder mijn
schriftelijke toestemming als partner. Omdat het een dusdanig complex dossier betreft, heb ik hiertoe
juridische ondersteuning gezocht bij advocaat YV op advies van DF.
DF is ook een vriend en tevens succesvol ondernemer. Hij heeft mij financiële steun toegezegd mbt de
juridische kosten van YV. Blijkbaar is de Rabobank op de hoogte van DF’s indirecte betrokkenheid.
Zonder duidelijke validatie blokkeert de Rabobank plotseling DF’s rekening courant, die loopt bij de
Rabobank. Tevens krijgt DF via derden te horen dat twee grote toçegezegde projecten zullen komen te
vervallen, indien hij mij financieel blijft steunen.

[31-12-18 16:32:23] HB: Dag DF, alles goed met jullie? Ik krijg zo juist op deze toch bijzondere dag een
mail van YV waarin hij vermeldt nog geen bericht van je te hebben ontvangen. Hij vraagt naar je
standpunt want komt onder tijdsdruk! Kan jij hem berichten met cc aan mij. Wens ondanks alles jullie
een fijne jaarwisseling toe en een goed en succesvol 2019! Ik hoop dat je in 2019 TV blijft steunen maar
uiteraard is dat aan jou! Bye bye HB
[02-01-19 21:41:27] HB: Dag DF, de beste wensen voor 2019 op de eerste plaats. Heb je inmiddels al
contact met YV gehad. Ik heb je vandaag geprobeerd te contacten. Hartelijke groet HB
[07-01-19 20:00:55] HB: Dag DF, kan je svp mij contacten. Je hulp en toezegging is zeer wenselijk.
Volgende week woensdag staat een afspraak gepland met Rabobank die in dat gesprek een jurist gaat
inzetten. Gaat over het aanspreken van een door ES afgegeven borgstelling welke hypothecair is
zekergesteld. ES voldoet niet meer aan zijn schriftelijk overeengekomen aflossingsverplichting wat tot
gevolg kan hebben dat Rabo zal overgaan tot parate executie. YV kent ook deze situatie en ook hiervoor
hebben we hem hard nodig. Ik probeer veel te doen maar ben geen jurist/ advocaat! Groet HB
[08-01-19 11:41:39] DF: Bedroefd geven wij u kennis dat voor ons toch nog onverwacht, in zijn eigen
vertrouwde omgeving, onze lieve broer, neef, vriend SF is overleden op 47 jarige leeftijd.

[08-01-19 11:41:52] DF : HB ik ben druk met het overlijden van mn beste vriend
[08-01-19 11:42:04] DF : Begrafenis is morgen
[08-01-19 11:42:10] DF : Ben donderdag weer bereikbaar
[08-01-19 11:46:34] HB: Wat een triest bericht! Heel veel sterkte voor jou en je naasten DF!!!
[11-01-19 22:06:06] HB: Beste DF, De afgelopen dagen een beetje doorgekomen? Sterkte verder! YV
heeft me benaderd en wil graag doorgaan maar heeft je fiat nodig wat ik begrijp. TV wordt enorm onder
druk gezet door de Rabobank. Heb je daar over geïnformeerd. Puur machtsvertoon en onrecht. Ik ben
de hele dag bezig geweest om de executie van de woning te voorkomen ook met hoop ik budget van
haar rechtsbijstands verzekering. Blijft uiteraard de bodem en HB zaak waarvoor YV zich wil sterk
maken. Er staat voor komende week een afspraak met Rabobank die zich wapend met een jurist en TV
heeft YV nodig! Kan ze op je rekenen? Graag wil ik je bv maandag bijpraten. Dag dag HB
[13-01-19 20:04:43] HB: DF kan je me bellen want ik loop nu ook over om TV overend te houden. Tijd
dringt enorm! ES is ontslagen als coach hockey, mag je duidelijk zijn waarom. Ook YV wil verder maar
komt onder tijdsdruk! Ev wil ik morgen naar je toe komen om bij te praten. Nood is nu hoogspanning en
ik zet me maximaal in om het gezin te redden van een narcist! Hoop op snel contact met je. HB
[18-01-19 22:09:38] DF : HB
[18-01-19 22:09:44] DF : Ik mag niks doen
[18-01-19 22:10:22] DF : Ik was bezig met business in tilburg en waalwijk waar mij duideijk is gemaakt
vandaag
[18-01-19 22:10:30] DF : Dat als ik TV steun
[18-01-19 22:10:38] DF : Ik de contracten niet krijg
[18-01-19 23:18:50] HB: Duidelijk DF, kan jij vertellen wie hier verder een rol in speelt? Gezin gaat ten
gronde evenals TV die ongegrond dreigt uit huis te worden gezet. Drama’s voltrekken zich hier. Binnen
mijn beperkte mogelijkheden heb ik het maximale gedaan ook financieel. YV wil wel maar ik loop nu
vast! Valt er nog te praten of toe te lichten? Dank dat weet je voor wat je tot nu toe gedaan hebt!

[19-01-19 01:46:11] HB: Stel een afspraak zeer op prijs want we kennen elkaar slechts via app en zeer
aangename kennismaking. Ik heb als buitenstaander maar nu (helaas) betrokkene toch contact. Volgens
mij weet ik minder als jij in deze kwestie. Wil graag je mening horen want wil een duidelijk beeld
hebben! Graag een afspraak! Dada en hou je haaks want ook jij hebt zware tijd achter de rug! Fijne
groet HB
[24-01-19 13:22:57] HB: Beste DF, het mag duidelijk zijn dat ik me erg ongemakkelijk vind in deze
situatie. Ben ongemerkt nu ook partij geworden tussen jou, TV en YV. Ik begrijp als geen ander hoe
wanhopig zij is over het welzijn van haar kinderen. Ook begrijp ik je zakelijke belangen. Mag ik je
definitief standpunt vernemen. Ons gesprek heb ik zeer aangenaam gevonden en dat blijf ik waarderen
dus vriendelijke groet is van mijn kant zeer gemeend! HB
[28-01-19 21:57:26] HB: Beste DF, is het mogelijk dat je me informeerd over zaken en omstandigheden
die ik niet ken. Ik heb de stellige indruk dat ik niet alles weet wat er allemaal gebeurd. Ik zal zeker zeer
vertrouwd met je informatie omgaan! Voel me niet prettig zo! Hoop tot snel bericht, groet HB
[21-02-19 19:49:55] DF : Dit is mijn mail aan YV
[21-02-19 19:49:58] DF : Beste YV,

Ik kreeg net een bericht van TV,
Ik begrijp dat er een aanvullende factuur is gestuurd naar haar ?
Kun je mij vertellen waarom dit is ?
Ik heb namelijk opdracht gegeven voor onderzoek of de zaak haalbaar is.
Jouw inschatting was dat dit 5 uur zou kosten en daarvoor heb ik een factuur gehad.
Deze is ook voldaan in het gestelde termijn.
Waarvoor zijn de extra kosten dan ?
En wie is in deze dan opdrachtgever ? Ik heb hier geen toestemming voor gegeven.
Hoor graag van je.
Met vriendelijke groeten / With kind regards
[21-02-19 19:50:50] DF : Dit is zijn reactie
[21-02-19 19:50:54] DF :

Beste DF,
Ik neem met verbazing kennis van jouw bericht.
Naast de opdracht die jij hebt gegeven ten aanzien van een eerste haalbaarheidsadvies was ik gehouden
- in verband met de lopende procedure - om te starten met inhoudelijke werkzaamheden.
Ik heb jou meerdere keren (per email) gevraagd of jij bereid was om ook deze aanvullende
werkzaamheden te financieren. Toen daarop geen reactie kwam, heb ik tegen TV gezegd dat ik slechts
mijn werkzaamheden op betalende basis doe en dat ik mij zal moeten onttrekken indien er niet wordt
betaald voor de door mij verrichtte en te verrichten werkzaamheden.
Naar aanleiding daarvan heeft TV een bedrag op mijn rekening gestort en verzocht om mijn
werkzaamheden te continueren.

Vervolgens heb ik jou een declaratie gestuurd voor de gemaakte 5 uur. Betaling heb ik overigens nog
niet ontvangen. Voor de rest van de gemaakte uren heb ik TV een declaratie verzonden en verrekend
met het door haar betaalde bedrag.
TV heeft naar aanleiding daarvan gezegd dat ze aan jou nog een keer zou vragen of je bereid bent om
aanvullend te financieren; zulks neemt niet weg dat TV Verstegen gewoon kan worden beschouwd als
mijn cliënte en opdrachtgeefster voor de reeds gemaakte (behoudens de 5 uur waar jij opdracht voor
gaf) en te maken uren.
Als hierover discussie is, leg ik per direct mijn werkzaamheden neer en onttrek ik mij uit de procedure.
Met vriendelijke groet, YV
[21-02-19 19:51:44] DF : Weet je wat nu het erge is
[21-02-19 19:51:50] DF : Is dat mijn contacten
[21-02-19 19:52:04] DF : En mijn naam weer door het slijk gaat
[21-02-19 19:52:13] DF : Echt ongelofelijk
[21-02-19 20:36:49] DF : Beste DF,

Naar aanleiding van onderstaande e-mail zend ik jou hierbij mijn declaratie voor de 5 uur waarvan jij
hebt toegezegd deze te zullen betalen.
Ik verzoek jou vriendelijk deze declaratie te voldoen voor de vervaldatum van 22 februari 2019.

Van TV begreep ik dat jij (verder) niet meer bereid bent om haar zaak financieel te steunen omdat de
wederpartij alsdan jouw zakelijke belangen zou dwarsbomen.
Is dat correct?
Ik hoop vanzelfsprekend van harte dat jij je niet verder onder druk laat zetten en alsnog bereid bent om
TV te helpen.
Met vriendelijke groet,
YV

[21-02-19 20:58:35] DF : Ik denk dat hij de 3 grote bedragen eraf moet halen
[23-02-19 08:29:28] DF : Ben er niet bij
[23-02-19 11:59:11] HB: Beste DF, ik lees dat ik er bij zal zijn maar heb slechts gehoord dat YV naar
Waalwijk komt en begrijp het nut van mijn eventuele aanwezigheid niet. De laatste keer ben ik ook niet
bij haar gesprek met YV betrokken geweest!
[23-02-19 13:40:30] DF : Ik ben er iedergeval niet

