Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Monique Kranenburg kranenburg@ovvk.nl
FW: SPOED!! FW: Vertegen/Splinter OTS-UHP-kinderen Splinter
24 januari 2019 om 15:30
Diepen, I.H.E. van (Rechtbank Zeeland-West-Brabant) i.van.diepen@rechtspraak.nl, y.de.jong-struijk@rechtspraak.nl

Geachte mevrouw Van Diepen en mevrouw De Jong (aangezien ik in deze eerder
mails van u heb ontvangen en mevrouw Van Diepen al meer dan anderhalve maand
niet meer op mijn emails reageert schrijf ik u ook aan)
Ik heb u onderstaande bericht ook reeds op 21-12-2018 doorgestuurd als reminder,
maar nog steeds niet de verzochte zittingspv’s toegezonden gekregen.
Mag ik thans omgaand in deze vernemen?
Hoogachtend,
M.T.E. Kranenburg
Van: Monique Kranenburg
Verzonden: maandag 3 december 2018 16:43
Aan: 'Diepen, I.H.E. van (Rechtbank Zeeland-West-Brabant)'
<i.van.diepen@rechtspraak.nl>
Onderwerp: SPOED!! FW: Vertegen/Splinter OTS-UHP-kinderen Splinter
Urgentie: Hoog
Geachte mevrouw Van Diepen,
Inmiddels heb ik het PV van de zitting van 17-9-2018 ontvangen, maar niet van de
voorgaande zitting UHP-OTS van 3 juli 2018 – beschikking verlenging OTS en

nadere beschikking UHP zaaknummers 345839, 345838, 346234 en 346232waartegen namens cliënte ook al appel is ingesteld en van welk appel ik
inmiddels de procesvertegenwoordiging heb overgenomen. Kunt u voor
verstrekking van dat PV ook op korte termijn doen laten zorgdragen? – NB de
inhoudelijke behandeling van dat appel zou al eerder plaatsvinden maar is
wegens ziekte van cliënte aangehouden tot een nog nader door het gerechtshof
te bepalen datum.
Gaarne vernemend,
Met vriendelijke groet,
M.T.E. Kranenburg
OVVK advocaten
Westersingel 75
4611HS Bergen op Zoom
telefoon: 0164 245895
fax: 0164233066
email: Kranenburg@OVVK.nl
Website: www. OVVK.nl
Disclaimer

Disclaimer
Alle werkzaamheden van OVVK advocaten worden verricht uit hoofde van een
overeenkomst van opdracht (artikel 7: 400 BW) gesloten met de maatschap. Op
voormelde overeenkomst zijn van toepassing algemene voorwaarden waarin onder
meer is vermeld dat onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. De algemene voorwaarden
vindt u op de website.
De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Bent u niet
de geadresseerde dan wordt u vriendelijk verzocht deze mail te vernietigen.

Van: Monique Kranenburg
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 14:59
Aan: 'Diepen, I.H.E. van (Rechtbank Zeeland-West-Brabant)'
<i.van.diepen@rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: Vertegen/Splinter OTS-UHP-kinderen Splinter
Urgentie: Hoog
Geachte mevrouw Van Diepen,
Mijn dank voor uw verhelderende reactie.
Voor alle duidelijkheid wijs ik u erop dat ik niet alleen het pv van de laatst afgegeven
beschikking opvraag maar ook van de daaraan voorafgaande zitting wil cliënte deze
graag hebben ter voorbereiding van dat Hoger Beroep en het reeds lopende hoger
beroep gericht tegen de eerste UHP-beschikking van eind juni/begin juli 2018.
Kunt u mij aangeven op welke termijn die Pv’s te verwachten zijn?
Met vriendelijke groet,
M.T.E. Kranenburg
OVVK advocaten
Westersingel 75
4611HS Bergen op Zoom
telefoon: 0164 245895
fax: 0164233066
email: Kranenburg@OVVK.nl
Website: www. OVVK.nl
Disclaimer
Alle werkzaamheden van OVVK advocaten worden verricht uit hoofde van een
overeenkomst van opdracht (artikel 7: 400 BW) gesloten met de maatschap. Op
voormelde overeenkomst zijn van toepassing algemene voorwaarden waarin onder
meer is vermeld dat onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. De algemene voorwaarden
vindt u op de website.

De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Bent u niet
de geadresseerde dan wordt u vriendelijk verzocht deze mail te vernietigen.

Van: Diepen, I.H.E. van (Rechtbank Zeeland-West-Brabant)
<i.van.diepen@rechtspraak.nl>
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 14:15
Aan: Monique Kranenburg <kranenburg@ovvk.nl>
Onderwerp: Vertegen/Splinter OTS-UHP-kinderen Splinter
Geachte mr. Kranenburg,
Uw mail van 25 oktober 2018 is doorgestuurd naar mij om te beantwoorden. Bij alle OTS en UHP
zittingen worden aantekeningen gemaakt door de griffier. Ook tijdens eerder gehouden zittingen in
die zaak zijn aantekeningen gemaakt.
Mijn collega heeft u verkeerd geïnformeerd dat de pv’s niet kunnen worden verstrekt, aangezien
deze niet aanwezig zijn. Het klopt dat deze pv’s nog niet aanwezig zijn, maar die kunnen worden
opgemaakt door de griffier en de rechter. Normaal worden de pv’s pas opgemaakt nadat wij bericht
hebben ontvangen van het gerechtshof dat hoger beroep is ingesteld. Ik begrijp uit uw e-mail dat u
voornemens bent om hoger beroep in te stellen. Ik laat het dossier alvast naar de griffier brengen
met het verzoek het proces-verbaal uit te werken.
Met vriendelijke groet,
Mw. I.H.E. (Inge) van Diepen
Juridisch medewerker
Team Jeugdrecht
Kamer B1.32
088 36 16 432
www.rechtspraak.nl

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven
en de bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl.

