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Van: ADV3
Verzonden: maandag 20 mei 2019 10:09
Aan: ADV4
Onderwerp: G1 / GKv - communicatie - geen toestemming

Goedemorgen geachte confrère, 
 
Morgen hopen we elkaar te treffen bij . Graag breng ik nog het volgende onder uw aandacht met 
het verzoek dit ook door te sturen naar uw cliënten.  
 
Vorig jaar heeft de kerk buiten mijn cliënte om de volledige kerkelijke gemeente – eenzijdig – geïnformeerd over de 
procedure, het hoger beroep, etc. Dit terwijl cliënte al had aangegeven hier geen toestemming voor te verlenen.  
 
Het is niet in het belang van deze kwestie als de kerk dit na de zitting van morgen opnieuw zou doen. Zeker niet 
indien dit opnieuw eenzijdig gebeurt buiten mijn cliënte om. Daar komt bij dat mijn cliënte en haar gezin een 
zogenoemde AVG-verklaring hebben ingevuld, ondertekend en geretourneerd aan de scriba van de kerk. Cliënte 
heeft geen toestemming gegeven dat er zomaar iets over haar gecommuniceerd mag worden. Daar herinner ik de 
kerk via deze e-mail nadrukkelijk aan. 
 
Met vriendelijke groet, 

ADV3  
advocaat  

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen 
gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt 
verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een 
ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. cepteert, mede gezien het 
onveilige karakter van berichten via het internet, geen enkele juridische aansprakelijkheid voor de inhoud van dit bericht. 
 
Op al onze diensten en verrichte werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is 
opgenomen. Deze worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in te zien op postbouter.nl/algemene-voorwaarden.  

 

ADVK3




