
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsluitend per telefax: (070) 365 88 14 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: VvE De Lange Balk / Hovenier Meijer 

 

Amsterdam, 13 maart 2017 

 

Geachte heer Moerkens,   

 

 

De Geschillencommissie  

T.a.v. de heer drs. P.F.A. Moerkens MPM 

Postbus 90600 

2509 LP Den Haag  

 

Ons kenmerk AM1/2016010560-01/pbea   Doorkiesnummer 020 - 48 78 729 
     
Uw kenmerk   Faxnummer 020 - 48 78 700 
     
Behandeld door dhr. mr. C.P. Bean  E-mail p.bean@arag.nl 
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ARAG SE is statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland)  
  

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 28 februari jl. in opgemelde zaak, bericht ik u dat de heer                             

S. Langeveld, als vertegenwoordiger van de VvE, bij de mondelinge behandeling van de klacht op                     

woensdag 15 maart aanstaande, aanwezig zal zijn.  

 

Graag wijs ik u nog op het feit dat ik nog geen reactie van u heb mogen ontvangen op mijn fax d.d.                  

13 februari jl. waarin ik heb aangegeven dat de afspraak met de deskundige nimmer aan cliënte of mij is 

bevestigd. Volledigheidshalve treft u bijgaand een kopie daarvan aan.    

 

Daarnaast wijs ik u nog op het feit dat ik pas op 1 maart 2017, na raadpleging van het online dossier,           

erachter ben gekomen dat het rapport (inclusief foto’s) ’op 14 februari jl. aan het dossier is toegevoegd. 

Gelet op het feit dat ik noch cliënte een bericht hierover van de geschillencommissie heb ontvangen, ga ik 

ervan uit dat cliënte alsnog hierop kan reageren.  Onderstaand treft u de reactie van cliënte aan.  

  

Rapport deskundige 

Cliënte is van mening dat het rapport van de deskundige voorbij gaat aan de klacht: de tegels trekken vocht 

en vuil aan en zijn slecht schoon te maken, terwijl de hovenier en de brochure dat niet aangeven. De aard 

en oorzaak van de vervuiling, bij het leggen en daarna, is dan ook van minder belang.  

Daarnaast liggen de tegels in een droge omgeving; hemelwater kan die vlekken (veroorzaakt door het stof 

uit het split) normaal gesproken in de tijd doen verdwijnen. In deze droge omgeving waar geen of weinig 

water (door reiniging) op de tegels komt, duurt dat langer. Dit is vooraf niet door de hovenier aangegeven, 

terwijl het wel op weg van de hovenier lag, cliënte hierop te wijzen.  
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw nadere berichten omtrent deze 

zaak, onder vermelding van ons kenmerk, graag tegemoet. 

 

 

Hoogachtend, 

ARAG Rechtsbijstand 

 

C.P. Bean 

http://www.arag.nl/

