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t.a.v. de heren B.J.van Susante en H.van Ravenhorst
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Betreft: Xenon/V.N.I. Enschede

Geachte heren,
Vrijdag 17 december j.l. hebben ondergetekenden een gesprek gehad op uw kantoor met u beiden.
Wij geven hierbij aan, dat het gesprek niet de positieve uitkomst heeft opgeleverd, die wij voor ogen
hadden.
In de eerste plaats hadden wij verwacht, dat de kwestie, die zeer ernstig is, uitgebreid binnen
kantoor Hekkelman met een team was besproken. Mr. Van Ravenhorst gaf er blijk van, dat hij het
dossier in zijn geheel niet kende.
Hij stelde zonder motivering, dat mr. Van Susante zijn werk goed had gedaan, alleen omdat deze dat
beweerde. Een inhoudelijk gesprek, waarbij wij bewijzen op tafel wilden leggen en de zaak nogmaals
uitgebreid wilden uitleggen, werd uitdrukkelijk niet op prijs gesteld.
Mr. van Susante was zeer geïrriteerd en gaf een paar maal aan niet verder te willen praten, volgens
hem lag alles duidelijk en hadden wij ongelijk. Vooral de opmerking van mr. Van Ravenhorst, dat het
hem verbaasde, dat Mr. Van Susante nog niet gillend het kantoor had verlaten vonden wij nergens
op slaan. Evident is dat ondergetekenden, die mede door het slechte werk van mr. Van Susante een
hel van een jaar met zeer veel mentale en financiële schade hebben meegemaakt, reden tot
wanhoop en frustratie hebben en niet mr. Van Susante. Ook de pertinente weigering van mr. Van
Susante om ons ter zijde te staan op 22-12-2004 bij de rechtbank te Almelo betreffende de
faillissementsaanvragen heeft ons getroffen. U wist, dat we geen advocaat hadden en dat we al zeer
veel moeite hadden gedaan om een advocaat te krijgen, maar die allen weigerden vanwege de
complexiteit van de zaak. Mr. van Susante motiveerde zijn afwijzing door te stellen, dat er een
vertrouwensbreuk was ontstaan. Onze mening is echter, dat hij gewoon aan ons verzoek had kunnen
voldoen om te redden wat er te redden was door b.v. in de eerste plaats simpel uitstel te vragen bij
de rechtbank. Het was gewoon een noodoproep. Deze taak had hij natuurlijk wel tot een goed einde
kunnen brengen.
Kortom, waarom denkt u beiden, dat wij om een uitgebreid gesprek hebben gevraagd? Alleen om te
horen, dat mr. Van Susante alles perfect heeft gedaan? Dat heeft natuurlijk geen enkel nut.
En het ergste is, dat mr. Van Susante heel goed weet, dat hij enorme steken heeft laten vallen. Dat
wij of failliet worden verklaard of de WSNP ingaan heeft voor u het voordeel, dat wij geen enkele
juridische stap meer kunnen nemen. Al moeten we er bij zeggen, dat mr. Van Ravenhorst volgens ons
oprecht was in zijn advies om voor de WSNP te kiezen. Heeft u echter enig idee wat dit voor ons
betekent na een leven van hard werken en op onze leeftijd?

1

Onze zoon is nog jong, maar ook voor hem zou het een ramp zijn, vooral omdat hij momenteel hard
werkt om toch weer wat op te bouwen. Wij zijn ervan overtuigd, dat er zeer veel onrechtvaardigheid
schuilt in alles wat er dit jaar op ons afgekomen is, ook via dat zwart-witte vonnis van de
voorzieningenrechter, waarop mr. Van Susante keihard had moeten reageren met tegenclaims t.o.v.
onze opponent V.N.I. Inhoudelijk gaan we in deze brief niet meer op de zaken in, dat heeft geen
enkele zin. Dat is ons inmiddels overduidelijk geworden.
Ook komen we hierbij nog terug op het korte gesprek, dat Hofs-Akkermans op 23-12-04 nog had met
mr. Van Ravenhorst.
Zij wilde hem vertellen, hoe het op de zitting betreffende de faillissementsaanvragen was gegaan. Zij
kreeg hiertoe echter geen kans. Nadat ze slechts gezegd had, dat het misgelopen was zei Mr. Van
Ravenhorst zeer kortaf en onvriendelijk: “ik heb u gewaarschuwd, sterkte ermee, dag” Toen werd de
verbinding abrupt verbroken. Het “gesprek” duurde amper een minuut!
Thans rest ons niets anders dan stappen te ondernemen tegen Hekkelman in het algemeen en mr.
Van Susante in het bijzonder om zo onze mentale en financiële schade zo veel mogelijk vergoed te
krijgen.

Hoogachtend,

B.Th. Hofs

H.M.S. Hofs-Akkermans

R.T.B. Hofs

Jeurlinksweg 2
7451 CL Holten
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