
 

AANTEKENEN alsmede per gewone post 

De heer H. Hamarashid 

Sterrenlaan 138 

2743 LV  WADDINXVEEN 

 

 

 

 

Leiden, 4 november 2021 Zonder begeleidend  

 schrijven 
 

 

Inzake : W.J. Dankbaar / Advies 

Onze referentie : db/cd 20210462 

Uw referentie  :  

Behandeld door : dhr. mr. D.A. Beck 

Direct nummer : 071-7502209 

E-mail : d.beck@rwv.nl 

 

 

 Volgens afspraak  

 Naar aanleiding van ons telefoongesprek  

 Ter informatie  

 Met het verzoek om contact op te nemen  

 Graag uw commentaar  

 Overeenkomstig uw verzoek  

 Zonder verdere notities  

 Bijgaand zend ik u een afschrift van mijn e-mail aan u met bijlage d.d. 3 november 2021, welke e-

mail als onbestelbaar retour is gekomen. Ik verwijs u kortheidshalve naar de inhoud ervan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

D.A. Beck 
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Cindy Dif el Idrissi

Van: Dave Beck
Verzonden: woensdag 3 november 2021 12:11
Aan: info@dbautodemontage.nl
Onderwerp: [RWV_20210462] W.J. Dankbaar / Advies
Bijlagen: _Email brief_aan H. Hamarashid met bijlagen 08-06-2021.pdf

Categorieën: Opgeslagen

Geachte heer Hamarashid,  
 
Op 8 juni 2021 zond ik u bijgaande brief. Een reactie uwerzijds is tot heden uitgebleven. Vriendelijk 
verzoek ik u aan te geven of u bereid bent om de de verklaring te tekenen en aan mij te retourneren. 
Ingeval u hier afwijzend tegenover staat, verzoek ik u mij daar uw redenen voor te geven.  

Met vriendelijke groet,  
mr. D.A. (Dave) Beck  
Advocaat  
 
 
T: 071-7502209  
M: +31 (0)-612060197   

   
 
Haagweg 149, 2321 AA, Leiden  
Postbus 11231, 2301 EE, Leiden  
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Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Vermenigvuldiging, verspreiding of openbaarmaking zonder uitdrukkelijke toestemming van RWV Advocaten is 
verboden. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op alle opdrachten die aan RWV Advocaten worden verstrekt. Deze voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid van RWV Advocaten. De maatschap 
RWV Advocaten staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27340982. RWV Advocaten verwerkt persoonsgegevens 
overeenkomstig haar privacyverklaring. This email is intended for the addressee exclusively. Duplication, distribution or publication without the explicit permission of RWV 
Advocaten is strictly prohibited. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All assignments carried out by RWV 
Advocaten are subject to our general terms and conditions. These general terms and conditions include a limitation of the liability of RWV Advocaten. The partnership RWV 
Advocaten is registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 27340982. RWV Advocaten processes personal data in accordance with her 
privacy statement.  



Per e-mail: info@dbautodemontage.nl 

t.a.v. de heer H. Hamarashid

Leiden, 8 juni 2021

Inzake : W.J. Dankbaar / Advies

Onze referentie : db/cd 20210462

Uw referentie :

Behandeld door : dhr.  mr. D.A. Beck 

Direct nummer : 071-7502209

E-mail : d.beck@rwv.nl

Geachte heer Hamarashid,

Tot mij heeft zich gewend de heer W.J. Dankbaar, hierna verder te noemen: “cliënt”, met het verzoek zijn 

belangen te behartigen in verband met het volgende. 

Cliënt heeft mij de opdracht gegeven een verzoek in te dienen tot het houden van een voorlopig 

getuigenverhoor bij de rechtbank waarbij onder andere u als getuige zal worden opgeroepen. Dit in 

verband met een verklaring van u die de heer Mustafa in een gerechtelijke procedure tegen cliënt heeft 

ingebracht (Bijlage). Cliënt is ervan overtuigd dat deze verklaring vals is en wenst dit via een verklaring 

onder ede in rechte vast te laten stellen. 

U heeft in het verleden reeds kort telefonisch contact over deze kwestie gehad. Een voorlopig 

getuigenverhoor zou wellicht overbodig zijn indien u zelf een verklaring wenst af te leggen over de door 

de heer Mustafa ingebrachte verklaring. Indien u hiertoe bereid bent verzoek ik u bijgevoegde verklaring 

goed door te lezen en na akkoordbevinding te ondertekenen en te retourneren. Mocht (een deel van) de 

verklaring niet juist zijn dan verzoek ik u deze te wijzigen en dan alsnog te ondertekenen en te 

retourneren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet,

Dave Beck

bijlagen



2/2

VERKLARING

Hierbij verklaar ik, Hemen Hamarashid, geboren op _________ te ________ en woonachtig op 

__________ te ___________ het volgende:

De verklaring die de heer W.J. Dankbaar mij heeft getoond is niet door mij opgesteld en niet door mij 

ondertekend. De handtekening is niet de mijne. Ik ben onbekend met de inhoud van deze verklaring. De 

inhoud is ook niet juist. Tot het moment dat de heer Dankbaar mij belde over deze verklaring kende ik de 

heer Dankbaar niet en had ik nooit van hem gehoord. De heer Dankbaar is dan ook niet bij mij langs 

geweest met een negatief verhaal over de heer Faek Mustafa. Ook ben ik nooit eerder door hem gebeld. 

Ik heb dit reeds eerder telefonisch aan de heer Dankbaar bevestigd. Als iemand beweert dat ik de door de 

heer Dankbaar getoonde verklaring heb getekend en/of achter de inhoud sta, dan is dit niet juist. 

Ik ben bereid om het voorgaande onder ede te verklaren.

Ondertekend op __________ te ______

______________________ 
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