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K ROTTERDAM

Tearn haven en handel

zaakrluïnrer / rolnurnrrer ClI0l397 03.+ / flA ZA, 12-205

Vonnis van 23 jul i  201:í

in de zaak van

GEORGE ANAIID DASRA.TH,
handelende onder de naarn DASOPTICAL.
u.'onende te Zoeten.neer.
eiser,

aJ advocaat nr.  B.F. Eble,

tegen

KAMLAWATIE SOECHIT,
handelende onder de naam WI MAI(ANDRA en WI MAKANDR,A MUSIC CENTER,
rvonende te Rotterdam.
gedaagde,

\ , '  advocaat mr. E.L. Abbink Spaink.

Parl i jen zul len hiema Dasrath en Soechit  genoernd r.rorden.

l . De procedure

1.1. Het ver loop van de procedure bl i jkt  ui t :
-  het tussenvonnis van l  2 juni  20 1 3;
-  het proces-verbaal van conipari t ie van l7 september 2013 waarbi j  de namens Dasrath bi j

brief van 5 septernber 2013 aan de rechtbank en de r.rederpartij toegezonden producties in

het geding zijn gebracht en rvaarbij Dasrath de eis heeft gewijzigd.

1.2. Ten slofte is vonnis bepaald.

2 . De feiten

2.1 .  Dasrath exploi teer l  als eenmanszaak onder de naam ' 'Dasopt ical ' '  geluids- en

beelddragers van in India geproduceerde (zogenoemde "Bol lprood"-)  f i lms in onder meer

Nederland.
Soechit exploiteert als eenmanszaak een u,'inkel aan het lvliddellandplein in Rotterdam
genaamd Wi Makandra rvaarin naast snuister i jen onder meer ook cd's en dvd's en f i lms
r.vorden verkocht. Soechit importeert de producten zelf uit onder meer India voor r'.erkoop in

Nederland.
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2.2. In opdracht vau Dasrath is op27 maart 2008 door AGC Deurrvaarders te
Rotterdam een onderzoek ingesteld in de * ' inkel Wi Makandra. In een proces-r 'erbaal van 9
april 2008 heeft de deuru'aarder - voor zover valt belang - het navolgende verrneld:
"  heb ik  Nlaikel  Vinoj  Karansingh.  kandrdaat-gerechtsdeunvaarder.  a ls toe- lc loegd k i rndidaat-gerechtsdeur\ \aardcr

uc r kzaamophe tka r l t oL r t r , anA r i eKoo le .  .m i i  op27maar1  2008  c rn r s i r eeks  l 6 . l 5L ru r .  bescvennaa rhe tad res

Ni idel landplein l l  te Rotterdain.  a l rvaar sevest igd is  de eennranszaak \ \ ' i  N ' lakandra.  r i  e lkc ondernerr ing *ordt  scdreren door

en \oor reKenlns Van me! ' rot | \ \ :

Soechi t .  Kanr lar iatre.  geboren op 2 I  januar i  1957 te Drstr ic t  SLrr inanre (Sur inanre)

en uelke ondernerning aJs bedrr l f tomschr i j l ing-  a ldus inschr i j r ing in hr ' t  handelsresister  !an de Karner van Koophandcl  te

Den Haag. onder dossiemunrnter  2.1 t  85919. heel ï

"De groothandel  (daaronder begrepen de i rn-  en e\port )  en k le inhandel  ( rv inkel)  in cd s.  dvd s.  mc's en hindoestaanse

kunstrr r jverheidsai l ikelen.  Vrdeotheek alsnrede rerhuur ran dvd's.  cd-s en nrc 's."

Ter p laatse is  door nr i j  a ls volgt  sec()nstateerd en tcr  sta l ing Van deze constater in-s aans! 'kocht  a ls ro lgt :

I  nreerderc t i te ls van rechthebbenden uerden op genoer lde t ldst ip en plaats tc koop aan part icLr l rercn aangeboden.

I  door mi j  z i jn op genoemde t i ld  en plaats aangekocht . . .dvd's nret  de t i te l :

C.  L i fc  N{ern Kabhie Kabhiee'  ( rechtbank hierna te noenren' I -N, lKK )

D  Say  SaJaam Ind ia  ( r ech tbank :  h i ema  t e  noe r ren  "SS I ' ) .

De aar. rgekochte DVD's zr .1n door nr .1 voorzien ran een st icker met daarop mUn stempel  en handtekening en tot  nader order tÈ

|niJncr kf r ' r lorË opgchorgen 
'

3. Het geschi l

3.1. Dasrath vordert bij dagvaardin-e om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
- Soechit  te veroordelen tot betal ing aan Dasrat l i  van een bedrag van € 10.000,- vermeerderd
met de wettelijke rente vanaf datum constaterin-g;
- Soechit te veroordelen rekening en veranfrvoording af te leggen door middel van het
afgeven van stlrkken ex arlikel 27a Auteurswet en daarmee op te geven het aantal van de
door Soechit verhandelde inbreuk makende dvd's. de door haar gehanteerde verkoopprijs
en de daarop gemaakte winst, althans marge en voofis opgave te doen van haar afi-lemers:
- Soechit te gebieden het verveelvoudigen en vastleggen althans iedere exploitatie van de
inbreLrk makende dvd's te staken en gestaakt te hoLrden. zlllks op verbeurte van een
dw'angsom van € 10.000,- voor iedere geconstateerde inbreuk op dat rechterlijk gebod:
- Soechit te veroordelen in de werkelijk gemaakte kosten van dit -eeding zijnde 20 uur ad
€ 150,- per Ll l l r ,  is € 5.000.- erclusief BTW. nu br3 toewi jz ing van het gevorderde de
toevoeging niet zal gelden en Dasrath die kosten daadr.rerkelrjk zal moeten voldoen en deze
kosten ingevolge de Europese richtlijnen inzake inteilectuele eigendom toervijsbaar zUn en
voor de onderhavige procedure als redelijk r,vorden aangemerkt in de leidraad proceskosten
i .e .  gesch i l len ;
- Soechit te veroordelen in de kosten van dit gedin-s, daaronder begrepen de nakosten
voorzover Soechit niet tijdig na betekening van het te r,rijzen'o'onnis daaraan heeft voldaan.

Waar de vordering bij dagi,aarding ook betrekking had op de film Jarvani Dirvani heeft
Dasrath zijn stellingen terzake deze film ter comparitie prijsgegeven en zijn eis met
betrekking tot het gevorderde bedrag aan schadevergoeding gervijzigd in die zin dat hij aan
de rordering sr"rbsidiair toevoegt Soechit te veroordelen tot een schader,ergoedin-e nader op
te rlaken bii staat.
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Dasratli legt aan de aldus ger.vijzigde eis de r,'olgende stellirr-een ten grondsla-e.

3.1.1. Dasrath is de rechthebbende op de l icent ie met betrekking tot  de f i lms rnet de t i te ls
LMKK en SSI.  De door de deurnraar-der in de r.v inkel van Soechit  aangekochte dvd van de
f i lm LMKK is een or iginele disc in een ui tgave die besternd is voor de Indiase markt en die
niet bestemd is voor de Europese markt.
De door de deuru'aarder in de i,r' inkel van Soechit aangekochte dvd van de film SSI is
i l legaal,  de disc en coverzi jn niet conforrr  de legale ui tgave van Dasopt icalen draagl -eeeu
echtheidskenmerk van Dasopt ical .
Soechit handelt blijkens ltet proces-verbaal van de deurrvaarder in strijd met de
auteursrechteu van Dasrath en handelt derhalve onrechtmatig jegens Dasrath.
Dasrath onderbouwt zijn stellingen rnet
a. eetr  docutnent genaamd ' 'Overseas Fi lm Rights Acquisi t ion Agreement" van 5 apri l  2007
houdet ide een o! 'ereenkomst gesloten tussen BABA f i lms als producent en Adlabs Fi lms Ltd
als distr ibuteLtr rvaarin de producent aan de distr ibuteur voor vi j f jaar een exclusief mondiaal
(met uitzondering van India. Nepal en Bhutan) licentierecht betreffende de film LMKK
overdraa-qt, ondertekend door mr Gordhan Tanu,ani voor de producent en Sunir Kheterpal
voor de distr ibuteur:
b. een docutxent genaamd "Agreement" van 5 mei 2007 houdende een overeeukomst
gesloten tussen Salaam lndian Product ions als producer en Adlabs f i lms Ltd als distr ibuteur
rvaarin de producent aan de cl istr ibuteur voor zeven jaar een exclusief mondiaal l icent ierecht
betreffende de film SSI overdraa-qt. oudertekend door Rakesh Andania en Gneet Monga
Irarnens de producent en nalreus Adlabs op dezelfde rvi jze als in bovenvermeld document
van 5 apri l  2007:
c. een document genaamd "Enfbrcement of Copyright" van l9 apri l2007 rvaarin Salaam
India Product ions als producent van de f i lm SSI aan Adlabs Fi lms en Dasopt ical  als
licentiehouder in ELrrope (met uitzondering van de United Kingdorn) rrachtigt tot het op
eigen naam en voor eigen rekening voerell van procedures inzake copl'ri-qht van de film SSI
met de bepaling dat: "tn case during and because of such int i ineement proceedings the Courts accords anv

conlpensation. this * i l  onl l  be due to Dasoptical ".

d. een br ief  ondertekend door Sharath Palvan 1 apri l20l2 r .vaarin deze mededeelt
- te verklaren als International Sales manager van Adlabs;
- dat het hierna te noemen document van 20 november 2007 echt is:
- dat Dasrath/Dasoptical over de door Adlabs aan hem gedelegeerde (sub)licentie-rechten
beschikt  op de in die documenten bedoelde f i lms;
e. een document genaamd "Power of Attorney" van20 november 2007 llaarin Sharath Pal
namens Adlabs filrns ltd de licentierechten betreffende onder meer de films LMKK en SSI
overdraagt aan Dasrath/Dasoptical en deze machtigl tot het op eigen naarn en voor eigen
rekening 'v'oeren van procedures inzake copyright met de bepaling dat:
- ' ln  case durrng and because ofsuch rnt i ingement proceedrngs the Cour ls accords anr cLrnrpensatron.  then the same \ ! l l l  be

shared bet ' " reen Adlabs Fi lnrs l - td and Das Opt ical  in the rat io 50.50.  " i

f. kleurenkopieën van de voor- en achterzijden van de door de deurw'aarder in zijn proces-
verbaal (híervoor onder 2.2. vermeld) bedoelde DVD, de hoes van de DVD en van
stilstaande beelden van diverse scénes (stil ls) van de film LMKK met een rapport van een
door Dasrath op deze DVD uitgevoerd onderzoek rvaarin wordt aangegeven dat het hier een
Lrit India geïmporteerd DVD betreft, waarop het logo van Adlabs is rreergegeven en \\aar op
de hoes is vermeid: "For sale in India only" met een pr i js vemreld in Rupees;
g. k leurenkopieën van de voor- en achterzi jden van de door de deuruaarder in zi jn proces-
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verbaal (hien oor onder 2.2. venneld) bedoelde DVD, de hoes van de DVD en van

stilstaalde beelden van diverse scénes (stil ls) van de filrn SSI met een rapport van eetr door

Dasrath op cleze DVD uitgevoerd onderzoek rvaarin rvordt aangegevel'l dat de DVD (qua

uiter l i jk en format) en de hoes aan voor en achterzr jde verschi l len van de or iginele versie.

3.1.2. Dasrath l i jdt  als gevolg van het onrechtrnat ig handelert  val t  Soechit  scl tade.

Dasrath berekent deze schade als vol-et:
- voor LMKK
A f z e t v e r l i e s : 1 1 0 0 x € 2 . - ( e x c l . b n r ' ) e n R o 1 ' a l t i e s : € 2 . 0 0 0 , - : ) t o t a a l € 4 . 6 1 8 , - ( i n c l  b t r i ' ) ;
-  voor  SSI
Afze t  yer l ies :1  100 x  €  2 , -  (exc l .  b t * ' )  en  Ro1 'a l t ies :  €  2 .500, - ) to taa l  €  5 .118. -  ( inc l .  b t r l ' ) .

4 .

Soech i t  \  oert  \  er\ \  eer.

Op de stel l ingen van part i jen rvordt hierna. voor zover van belang. nader ingegaan.

De beoordel ing

4.1. Soechit befi.vist in de eerste plaats dat de betreffende dvd's van de fihns [,MKK en

SSI cloor de deurrvaarder in haar * ' inkel z i jn gekocht als vermeld in het (hiervoor onder 2.2.

weerge-qe ven) proces-verbaal van d e de ttru'aard er.
Soechit voeÍ1 ter onderboLnving van haar benvisting niet meer of anders aall dan dat Dasrath

geen aankoopbervijs heeft overgelegd en dat Soechit in haar boekhoLrding geen aanrvijzing

heeft kunnen vinden dat de betreffende films bij haar voorradig rvaren. De rechtbank acht

dit venveer onvoldoende gemotiveerd. Soechit geeft geen inzicht hoe zij dit in haar

administratie kon controleren en geeft evenmin aan of op de aankoopbon zichtbaar is op

r.velke dvd de aankoop betrekking heeft. Zonder nadere toelichting. die er niet is. valt niet in

Íe zien dat de duur van de periode tlrssen de aankoop en het uitbrengen van de dagvaarding
(9 april 2008 en augustlls 20 1 1 ) aan de hier bedoelde onderbourving van het venveer in de

r.veg staat. Tegenover het proces-verbaal van de deunvaarder had het op de rveg van Soechit
gelegen haar venveer nader te specificeren en adstrueren. Nu zij dit niet heeft gedaan ziet de

rechtbank in de enkele omstandi-eheid dat geen aankoopbon is overgelegd geen aanleiding

aan de juistheid van het proces-verbaal van de deurlvaarder, voorzover hij daarin aan-eeeft

dat en wanneer hij de betreffende dvd's in de rvinkel van Soechit heeft gekocht. te frvijfelen.

De rechtbank gaat derhalve aan het venveer - en het bervijsaanbod van Soechit voorzover

hierop betrekking hebbend - als onvoldoende gemotiveerd voorbij.
Dit brengt mee dat het ervoor moet rvorden gehoLtden dat de dvd's van de films LMKK en

SSI door de deurrvaarder in de r.vinkel l 'an Soechit zijn aangetroffen en gekocht en dat deze
exemplaren vervolgens door Dasrath nader zijn onderzocht.

1.2. Partijen zijn vervolgens met name verdeeld over de vraag of Dasrath als

auteursrechthebbende van de films met de titels LMKK en SSI moet r,vorden aangemerkt.

De beantw.oording van deze vraag,uvordt op grond van artikel 5 lid I jo artikel l4bis lid 2

sub a van de Bemer Conventie beheerst door de lex loci protectionis, in dit geval dus door

Nederlands recht.

1.3. Soechit  heeft  in di t  verband bef iv ist  dat de hiervoor onder 3.1.1. genoemde
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de deurrvaarder in de rvinkel van Soechit gekocl-rte dvd van de film SSI een illegale kopie
betreft rnet kletrrenkopieën eu een rapporl gespecificeerd en geadstrueerd. Soechit heeft
hieftegenover ter comparitie (noumaals) betr.vist dat er il legale namaak dvd's zijn
aarrgeboden in de r.vinkelvan Soechit. zich op het standpunt stellend dat zij - evenals haar
echtgenoot -  deskundig genoeg is om te kunnen beoordelen of een dvd or igineel is,  Dit  is -

aldus Soechit  -  duidel i jk aange-qeven door middel van st ickers eu holograrnmen eu ook te
zien aan de kri aliteit van de cover.
Voorzover Soechit betri' ist dat de door Dasrath onderzochte dvd in haar r"'inkel is gekocht.
verlverpt de rechtbank dit verrveer als hiervoor overwogen onder 4. 1..
Voorzover het venveer zich richt te-9en de uitkomsten van het onderzoek Dasrath is de
rechtbank van oordeel dat het op de rveg van Soechit had gelegen nader in te gaan op de

-eespecificeerde en geadstrueerde stellin-s l'an Dasrath dat het hier een ille,eale kopie betreft.
Dat de betreffende producties niet eerder dan tr.vee rveken vóór de comparitie in het -eeding
zijn geblacht doet hieraan niet af nu Soechit naar ei-9err ze-qgen zelf deskLrndi-9 genoe-9 is een
dvd op echtheid te controleren. Nu Soechit  di t  niet  deed is haar venveer onvoldoende
gemotiveerd en zal de rechtbank hieraan voorbij gaan. Dit betekent dat het ervoor lroet
rvorden gehouden dat de door de deunvaarder in de n'inkel van Soechit aangekochte dvd
van de f i lm SSI,  een i l legale kopie betreft .

4.5. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat Soechit  inbreLrk
maakte op de auteursrechten van Dasrath op de films LMKK en SSl. Dit brengt rnee dat het
bevel tot  staking van de inbreuk makende exploi tat ie -  door l 'erkoop en het in voonaad
houden - van de dvd's voor toelvi jz ing gereed. Uit  de stel l ingen is niet  af  te leiden dat de
inbreLrk (ook) heeft  bestaan ui t  ven'eelvoudiging en het vast leg-uen van de f i l r rs.  Het bevel
n'ordt dan ook beperkt tot de hiervoor bedoelde erploitatie van de dvd's op straffe van eell
drvangsom. die door de rechtbank zal n'orden gernatigd en gemaximeerd als in het dicturn
verrvoord.

4.6. Dasrath vordert schadevergoedin-e en heeft ter onderbourving daarvan een door
hemzelf opgestelde schaderapport overgelegd. De rechtbank is met Soechit vau oordeel dat
dit geen deugdelijke basis biedt om de geleden schade vast te stellen. Dasrath heeft in het
rapport zorvel het aantal inbreuk makende verkopen van dvd's door Soechit geschat als de
hoogte van de daardoor misgelopen royaity's. Nu slechts vast staat dat Soechit fwee van

deze dvd's heeft verkocht maar niet valt uit te sluiten dat hij er meer van verkocht, staat de

omvang van het inbreuk makende handelen nog niet vast en kan de rechtbank de door
Dasrath geleden schade thans r-rog niet begroten. De rechtbank acht het w'el aannemelijk dat
Dasrath door het handelen van Soechit schade heeft geleden. Voor eeu verrvijzing r-raar de

schadestaat procedure is noodzakelijk. maar tevens voldoende, dat het bestaan van ofde
mogelijkheid van schade als gevolg van de gestelde (wanprestatie of) onrechtmatige daad
aanriemelijk is. De rechtbankzal derhalve de vordering tot schadevergoeding op te maken
bij staat, toervijzen. De rechtbank ziet in de omstandigheid dat Soechit kennelijk niet eerder

dan bij dagvaarding met deze vordering is geconfronteerd. aanleiding de rente toer.vijsbaar te

achten vanaf de dagvaarding d.d. 22 augustus 201 i  .

4.7 . Het door Dasrath -eevorderde bevel om rekening en verantwoording af te le-9gen

over het aantal verhandelde inbreuk makende dvd's, de door haar gehanteerde verkooppnjs
en de daarop gemaakte winst. althans marge is op grond van artikel 27a Aw toervijsbaar. De

vordering om opgave te doen van haar afnemers is ingel'olge artikel 28 lid 9 Aw eveneens

toelvijsbaar maar slechts voor zover dit ziet op professionele afnemers niet zijnde
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cousumenten. Dat van professionele afnemers sprake kan zijn is op basis van de
omschrrjving van de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bedrijfsourscl-rrijving van
Wi Makandra als een "groothandel" (z ie hiervoor in het proces-verbaal van de deuruaarder
onder 2.2.)  niet  op voorhand onaannemeli jk.

ri.8. NLr de l'orderin-9en'"'an Dasrath grotendeels u'orden toe-qewezen is Soechit aan te
nrerken als de in het ongelijk gestelcle parlij en rvordt zij veroordeeld in de proceskosten.
Dasrath voef i  aau dat bi j  toervi jz ingvande vorderin_q de heri i  ler leende toevoe_9ing niet zal
gelden en hij de advocaatkosten zal moeten voldoen.
Dasrath voeft voofts aan dat in-eevolge de Europese riclitl i juen inzake intellectuele
eigendom een vergoeding van de r.verkel i jk gentaakte kosten zi jnde 20 uur à € 250,- per Lrur,
is € 5.000,- exclusief btu' ,  toer.vi jsbaar is en voor de onderhavige procedLlre als redel i jk
rvordt aangemerkt in de " leidraad proceskosten intel lectuele eigendorn -eesclr i l len".

Soechit voert hiertegeu in de eerst plaats aan dat de proceshoster.l voor rekenin-9 van Dasratlt
dienen te blijven nu zij rau'uvelijks is gedagvaard. Voor dit standpunt is geen steun ir-t de rvet.
Irrgevolge artikel 1 0191i Rv - dit artikel implernenteert het door Dasrath kennelijk bedoelde
artikel 14 van de Richtlijn 20041481F} - rvordt de in het ongelijk gestelde partij
desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de
in het gelijk gestelde partij heeft genraakt. tenzij de billrjkheid zicli daartegen verzet.
Hoewel dit artikel - evenals de richtlijn - ertoe strekt dat daadrverkelijk gernaakte kosten
r.vorden vergoed, kan de rechtbank. na betrvistin-e. bij de beoordeling van de hoogte l'atr de
v'ergoeding rekening houden met de specifieke ourstandi,glieden van de zaak, zoals de
omvang van de inbreuk, de toerekenbaarheid van de inbreuk aan Soecltit en auclere
specifieke omstandigheden van de zaak.
De rechtbank is terzake de kosten van de advocaat van oordeel dat het hier een betrekkelijk
eenvoudi-9e zaak betreft en dat er geeu aanleiding is de omvang van de inbreLrk anders dan
kleinschal ig in te schatten. Onder deze omstandigheden voldoet naar het oordeel t 'an de
rechtbank het ook in andere zaken, niet de intellectLrele eigendom betreffend, gehanteerde
l iquidat ietar ief  als redelr jk en evenredig.
Ten aanzien van de verschotten merkt de rechtbank - mogelrjk ten overvloede - op dat bij
de reclrtbank geen stukken bekend zíjnterzake een aan Dasrath verleende toevoeging. Het
moet er derhalve voor rvorden gehor-rden dat de verschotten daadrverkelijk door Dasrath zijn
of dienen te rvorden betaald.

De proceskosten aan de zijde van Dasrath n'orden met inachtnerning l'an het I'oorgaande
conform het liquidatietarief begroot op:
- kosten dagvaarding e 94,32
- vast recht
- salaris advocaat
Totaal

€ 261,- (€ 202,- bij de sector kanton plus € 65,- na verrvijzing)
€ 904.- (2 punten x tar ief  € 452,-)
€  1 .265.32

De nakosten \.!'aarvan Dasrath betaling vordert. zijn niet bestreden en zullen deriralve
eveneens,ul'orden toe gelvezert.
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f,. De besl issing

De rechtbank

- beveelt  Soechit  oln met onrnidclel l i jke ingang na betekening van di t  vonnis de exploi Íat ie
in de vorm van in het verkeer bren-qen en daarloe ir.r voorraacl houden van dvd's van de filn-rs
LMKK en SSI te staken en gestaakt te houden, zulks op l'erbeufte van eeu drvangsont vatr

€ 1.000,- voor iedere geconstateerde inbreLrk op di t  gebod. lnet eel t  ma\imtl l r  aan te
l 'erbeuren dl l 'angsommen van € 100.000.-:

- veroordeelt Soechit tot ver-goediug van schade van Dasrath die het gevolg is van liet
verhandelen van dvd's van de films LIvIKK en SSi door Soechit. nader op te maken bij staat
en te vereffenen volgens de r.vet. te verrrreerderen met de rvettelijke rente vanaf de dag van

dagvaarding tot aan de da-tl van volledige voldoer-ring:

-  beveelt  Soechit  om binnen zes w'eken na betekenir lg van di t  vonnis de raadsman van

Dasrath te voorzien van een schriftelrjke opgave, met aanhechting van kopieën van alle ter

staving van die opgave relevante bescireiden. van: het aantal exemplaren dvd's vatt de films

LMKK en SSI dat door Soechit is verkocht met opgave \'an de per exemplaar gehanteerde

verkoopprijs en de door Soechit daarop per exeurplaar -gemaakte r'r' inst. althans marge er.r de

professionele afiremers van de inbreuk ntakende dvd's;

- veroordeelt Soechit in de proceskosten. aan de zijde van Dasrath tot op heden begroot op

€ 1.265.32:

- veroordeelt Soechit. onder de voorrvaarde daÍ ztj niet binnen veerlien dagen na

aanschri jv ing door Dasrath vol ledig aan di t  vonnis voldoet,  in de na di t  vonnis ot l tstaue

kosten, begroot op € l3 1,- aan salaris advocaat en te vermeerderen, indien betekening varl

het vonnis heeft plaatsgevonden met een bedrag van € 68,- aan salaris advocaat en de

explootkosten van betekening van het vonnis;

-  verklaaft  di t  vonnis tot  zover ui tvoerbaar bi i  voorraad:

- r.vijst af met meer of anders gevorderde.

Dit  vonnis is genezen door mr. C.M.E. RLtssel l - lan der Hoeven en in het openbaar

Lr i tgesproken op 23 j  ut i  20 I  4.
i 9
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