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Onrechtmatig gebruik logo NVR

Onrechtmatig gebruik logo NVR

woensdag 29 juni 2A16

De NVR heeft vastgesteld dat er onterecht gebruik wordt gemaakt van het verenigingslogo waarbij

tevens verwezen wordt naar onze NVR-website. We hebben deze organisatie, die zich bezighoudt

met pacht en beheer van gronden, gewezen op dit onrechtmatig gebruik. De NVR heeft deze

organisatie gesommeerd het onrechtmatig gebruik onmiddellijk te stoppen, bij gebreke waarvan

nadere juridische stappen gezet zullen worden. Ook is deze organisatie gesommeerd in een

rectificatie binnen haar klantenbestand bekend te maken datztj zich onterecht van het NVR-logo

heeft bediend.

Bericht bestemd voor de directeur van De Hollandsche Pachtmeester BV en Harald Hoffmann, als
rentmeesler optredend namens DHP BV

Dag betrokkenen,

Na een paar incidenten van gisteren met betrekking tot miin website, ben ik mij vandaag er nog
eens yyeer in gaan verdiepen. Dit heb ik ondermeer gedaan door een bezoek te brengen aan de
website van de NVR. Tot mijn biizonder genoegen l«wam ik daarbij in aanraking met een bericht op
de site van de NVR, zoals ik deze hier heb geplaatst boven in dit bericht.

Destijds heb ik nameliik de NVR er van in kennis gesteld dat ik dit op het briefpapier van DHP BV
tegen l«wam. Gelukkig hebben ze dat dus in behandeling genomen. Jullie begrijpen natuurlijk wel,
dat ik met voldoening hiervan heb kennis genomen. Naderhand heb ik de moeite genomen enkele
klanten van DHP BV te bellen om te vragen of ze de rectificatie hadden ontvangen. Met nog meer
voldoening kreeg ik te horen dat ze GEEN rectificatie hadden ontvangen. Jullie begriipen uiteraard
dat ik daar stante pede bericht van heb gedaan naar de NVR.

Tevens heb ik moeten constateren dat blz. 5 van het vonnis van de voorzieningenrechter nog niet
van de website van De Diiken is venrijderd. Alle eigenaren kunnen inmiddels het volledige vonnis
lezen op mijn eigen website. Dan wordt ook duideliik dat alle acties die Harald Hoffrmann, mede
namens DHP BV heeft genomen onterecht zijn, daar ik volledig en stipt het vonnis van de
voozieningenrechter heb uitgevoerd. Alles wat wordt ondernomen om dat te betwisten kan
gelijkgesteld worden met de acties van Harald Hoffmann en DHP BV om mij het leven onmogelijk te
maken. Beslaglegging enz.

Waarvan akte te Winschoten, woensdag 3í augustus 2016,16.30 uur

NB Vanwege digitale verzending niet handmatig ondertekend


