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Sector civiel reoht" voorzieningenrechter

zaaknummer/ rornummer: 52377r / KG ZA r2-1r33 HJËE
Vonnis in kort geding van 4 oktober Z0II
in de zaaft van

fl,'#ïrÏiflf-Irïï,iï,i'fl##Ëfi 
iiyu§HLERTËtËvershanderendonderwonende te Amsterdam,

eiser in conventie Uii OagvaffUing van 6 septernber Z0lZ,verweerder in reconyentie,
advocaat mr. A.I.M. van E'ssen te Arnsterdam,

tegen

if#rf[ffiilr.rï*,BEll, revens handerend onder de naam EELL cuRv,,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
advocaat mr. D.LN. Levinson- Arps te Amsterdam.

Partijeir zullen hierna Klerk en Bell worden genoernd.

L De proredure

Ter terechtzitting van I Z september ?0.r2 heeÍï Hrerk gesterd en gevorderdovereenkomstig de in fotokopi* u* ài, vo.nnis g*Ir*"h-tuïugvaarding, Ëerl heeftvËrweer gevoerd met concluiie tot **ig*.ing r;;ï_Ë*r*de voorzieningefl, Ërvervolgens in reconventie ge-rorderJ oo*.**nt omstig-ae ;i rorot opi* u* dirtr_iugehechre akte. Klerk heeftËe *.Aii"g in r**on"*ntïJ""**A*o. Eeide parrijenhebben producries 
"n 

pteit*t;,;'i" ;; geding e*ur"*h' Ni verder debat hebbenpartijen verzocht,nonni, * *iir*r.' "--
Ter zitting war.fl -voor-zover van berang- aanwezig: partiien rnet hun advocaten.
2,, De feiten

2'l' Klerk is eigenaar.van Hadequinsrnteractive, een op 14 september lgg5;rffiilii"iffi diezich#fd;rk;itË;;rfu;ïherhei*,*oicr,t*n_,,,

I 692-P, 2/9-
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2'2' Eeil is pfograrnjfleur en eigenaÍf vafl Eetr curve, Ëen op 14 februari ?012opgerichte ondememing die cich uËeighouii*o l*i'onrwikkelen en produceren van
Ëffi :ï.JHÏiHH'ï':*:'#J'"#*"#;;;;;r#;;;i;;;;Ë#;f,*'tophet
z.i. Eeil heeft ars ,software 

Architect, vanaf,zol r voor dan wer samefl mËtKlerk en in samenwerrring **i?*na* meer;tïrïrË"ai"u, Een verumoÀir,up u*Klerk in Hons 
For*, u**opààlLo ge*#kt, *r*ond*, het zogenoemdecroudorderboïr7.ö;*orrl;rtËd"Ë;rb;';i*-er;Ëï',.-*rp,o,e*t***ïiii'

opdraehr van B- van der too * uaa*, investeeideis (s11en croud0rdergook) eenapplicatie zou worden ontwitrteta'waarree (mode)bedrijven hun klantËn via eenrnobiele {android/ipad-) applic",i- u-rËlirLl";;#;r" Iateu doen (verder: deapplicatie). De opdracht o.iuutt" rr*, Uor**ï-r*ïËïmobiete applicarie voor deiPad en Android taur*t, *.n ua*[*à.q.pp Ë.jï; ffi*ra.ur en de websire vancloudorderBook waarop a* p.ïàïterren ai*n.t*n uï croudorderBook wordengepresËnteËrd. ï{lerk heefl voor dezecpdra"t t ufrË.ut*, met Cloud0rderEookgernaakr waaronder de afspraak aairuert T;!;_;Ë;; zou worden van de rög op
:il','.Ï:IJ:derneming 

ai* a"ippÏi"*ti- *" Li.iu*r,ï*ïi- diensten zou saan

7"4' Klerk heeft ars productie 4 een_overzicht in het geding gebracht waarintussen hern en croudorderB*r* e*i.y1.1: -;ËËï;,ji **r*eseveu, Daaruit
il",ï'-'fiHï::n:"Ar:lgffiingen n ó,tciJinË * Harrequins de appricatie

2.5- Gedurende de uitvoering van de-opdracht voor croudörderBook werdgebruik gemaakt van_ eer aaaruoË, ingerichte Dropbox.via de Dropbox heeft Be, 
"p 

r+ À'u,i*i 
lgl2. à*ipïii""rie-broncode zonderobfuscarion aau croudo.a"iË*r-t*ï beschikking gesrerd.

2'6- voor de door Beil irr de periode de_cember 20il tot en met februari 20rZvoor cioudorder'ook verrichte **rroryI1*a*n rr.*n gu]t, **, uitzonderins va'een bedrag van EUR I.200,= ir:*r*i z,rïË;-ö_liru onrvargen vai Krerk.
2.7. Op lB februari 2012 heeË Belldesamenwerking mer Klerk beÉindigd en ishij middets zijn op ra februari ioiíope..ichte ondern;;g Berr c*rve arszzp_eraan de slag gegaan- Hii is 6ona*.m.ö in opurachir* c,ïraorder'ook verdergegaÍu met de ontwikkeling van de applicatie.

2-8' BelI heeft voor de door hem verrichte werkzaanrheden aan Hlerk eerst eËnfactuur voor vorsens hem 
"r*;il;k"*en_voorschotbedragen gesruurd en op 17meiz,tzeen ra;ruu voor een bedïag;*y-*;;:;ï);:-*r*hrj 

hrj is uitgegaarrvan eÈfl tarief van EUR I00,= per qefct, eTW), 
- -'-e' i, i, t
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2'9. ,n *,ury 20r-? heeft croudorder*ook haar opdral$ bii Klerk ingerrokken

Ëï:iËHii:ls***i{f :*ï*:ï:#-"-.,,orr*.,,-*_.#LiËï*r,.r,iàa
ff Ïf,i'f ï::i"[ï#,;";;É];'Ë'u-r'";*-[aï-a*uïÏiï1."'#'ËJËz*-s00,-

3. IIet geschil in couventie

;J**r#'i1r",""'*[Jjilï,"-rat - Bell re veroorderËn op strarfe yan
I- *"TP]ddelliike ingang te staken en gestaakr te (doen) houden iederein brquk op de uut* u.í*"8*-Ë ËËï"J,ï,u 

",.*ràrirË í"ïïffi r i catie,en/of het onrechrïatie handere" j;u#Ëï*ik, 
en Be[rn het hi_tLrder r"verbieden de appricatË va1 Klerk #;; Ë;rsch'rende orra*.iut*r,

*Hï,"ïjïi;,#:,,Htii;:ïïïH,ïrrir#ï,ï.ïï,rïeenofr 
x:iÏïI'i"ï*:--l"rxl11T'oo kosten-vÍrn-Eeil aan Krerk af re (doen)
versch,ieiË#ffi Ëf ïffi ,lT*ilfl lïfi1ïïJ#ff ï.yJii:*;"door hem aan derdeu rij., oorta"tt, ut=**+ af te (doen) geven alretoebehoren met berrekking_tot de applicatie van Klerk.I{lerk vordert verder g- 

"t*J:i-*ïËi*uo aËt""ro=# moer worden ingesrerd tehepalen op zes maanden en eïil teïqrg-1rqef*o iol* *ïfrelijk gemaakte

flï:i:ïï.ïtrffil" r 0 r eh "* r,*i w*,uo"' *ï***iij ke Eechrsvordering,

3'2' Klerk heeft.daartoe gesterd"'kort gezegd, dat h[i de strategie, de structuur(ïet moder) en een deer van;#;ir-;h;;;ï"-"*sï#o* 
apprioatie heertontwslpgr' wa*'fin*e het rarerk u* rr** uut",rïr.*-.n'tet[t<e u*r.r,erming genietvotgens Klerk **'I.: nri 

"*"rr"pr"ïËËörï .*'àïïËr,,*r,ie en is Berr in eenlater stadium gaan meewerke, urJa" ,rrdere ontwitrr*riils van de appricatie. Het isEell dan ook niet rotrgesta,r om zonder a* t *st**mingïL rt*rt de appricatieverder te onrwikkeren er op*nuu* i* irrre, c.q. i;;J";;"oudigen, hetgeen hij werheeft gedaan- Nadarde.r**r**rrriieiuur"n t<iert * g-ri was beëindigd heefïKlerk injuni z0r2 via o" a."puo*;',;ïJ-k, a* g*iie*r#"diike 
besranden inzakede applicarie onbeveiris^o heeffi*filoa n * 

_Ë!n 
,oap in de dropbox dietoegaa.kelijk was uoo. É. uan deï ioi-"* Cloud0rdr#t;1. Het is Klerk verdergebleken dar Beil in ieder g"uJi.ï*n mer 5 urgurr* í01ï vrijwet dager[iks aan deapplicatie heeft gewerkt en-dat neil rri.*oor van cloudorder*ook esn vergoeding

;ffii'ï,,.-ïimï;ru:;iïJ"i1*eninbreukil;;ilrechrenu'ori"iË*.,
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3'3' Bell heefr verwËer gevoerd' Eell heeft betwist dat hrj inbreuJ< heeft gemaaktop her aureursrecht u"r, ru*Iii oJ ::l o***r,Lïti*ri_*-1, hem heeft gehanderd. Hiiheeft zich aaarlrj urr*r*"Àiopïïr3tg+*t 
e*.ËiE'orj q* auteursrechïeiop aeappricarie nier bij Klerk u**É*in ui, i,.rilrïïnïËËg"u verkraard oorr,4 indecemberz,t r,-het *o**n, **op hij o"or-riï**ïii ,, opdracht voorcloudorderBoor' *"a Ètr*kk-".i+iljrË;;ï*" 

vorgens Eerr heeft hii debroncodes voor de appri.calie t;;;'hr"r"n err is hei+solJ,rt oi"t zo dat, zoals Klerkstelt' Bell is gaau meeschrijv"ï*-u.n reeds door Hlerk ofltworpen appricatie.Klerk heeft samen met cloldoràÉnoot *Jaïii""i" aangedragen rnaar deze zijndoor Bell verwer§t enmet 
=i;" -Ëil toegevoegde insichten en ervaring tot eËEgeheel gemaalc[,Ter zrnine Ë**n-È** i*rtrïi,ïa*ïïlïr rver een bijdraee aan herprogramma heeft geleverd; trii schat die 

"p 
zor+. eË ï.u. die bijdrage zelf op50%' Bell stond niet in c"n.tu".u*a **t'rr*rt'=ïarrï" auteursrecht aËfl Bcrlpersoonlijk toekomt' voor zover niet eou hebben ," !*ii*n dat cloudorderBook ditheefr verrsegen- Belr h*"ft;k;-* ilr;ilk#;;"rï'à" appJicaríe en kan deze (ofonderdelen daaruan) dan ook niJr^rg*-urn À;íË-;;t oI uppti*atie in opdrachr vanKlerk aan croudorier*ook t-r Ë"r-rrir*i"e g*ËiJ.'o*.uii is, omdar àe applicatieaier werlle **, 

1_b+ i"arion, uie*rËo*;-à=rtï;;;ffi e zonder o h tuscation zo uworden aangeleverd, hetgeen 
"*-."íÈ*o* door.Bell is gerealiseerd. vaflaf dalmoment is croudorder*óok de eieóa,r rT..d* uppti.ïti* geworden. Ëe, heefr de

;H:ïil""'f,ïffi fi;:iï::l"JJ#ffi11ï";ii#ï;ezeggingen"***.r,,

4. Het geschil in reconyeutie

4.1. Bell vorde* - sarnengevat - Hlerk te veroordelen;I' tot betaring van de- fa*u* u* r 7 mei 20 r 2 ;; EUR 55.537,75,vermeerderd met wettelijke rente;II' tot hetaling :T.:*" UrarïÈ ran EUR 2g.500,=, vermeerderd met ig%ETW en wetteiijke rente; 
-

m' tot bËtaling u*-guR t.ois,st aan buitengerechtelijke incassokosten.

i:ï *-",ffi;i:ï;;tI 'm ruu'k i*-uào,a"r* i" aJp,*ll,roit"n, t" u"iÀ.ïia*,*n

4-2- Betr heeft daartoe gesterd dat hij er Krerk bli het aangaan vaa hunsamenwerking hebben veranimd *" t"ii'g1uti" ,pËï"i, ïlo. a* te verrichtenwerksaamheden. De factuur vau l z mei zore is g'eiaseeJop u*n gebruikeriikevergoeding van EUR I00,- psr uur exerusief erlËilï"**rr*raamheden die Benin de periode van decemuer io t 1 torei mEt februari 2oliheeft verricht. Bell maaktverder als aureursrechthebbend* *o*prrrt op a-ïp-u-r-ót uan a* verkoop van deapplicatie aan croudorderBook. D*rË opu.*ngst ís geret op de doorcloudorderEook aan Krerk u"àc* iu-*r,,ru'vast te stelren op EUR 2g.500,=.
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4'3' Klerk h19{ verweer gevoerd. Prirnair heeft Klerk het spoedeisend belangbetwist en gesteld aut net.*rfir_.1*iri*Ër*rl;-ià_, 
heeft Kterk aangevoerd datnooit is afgesrroken dat Be, ryr_q*.*t uw uetaaríaoo worden. p*tij*ï warenvoomem§n§ om samer *en uia"i.Èi" flri"ö;;ï;;" omdarparrijen eengeriikeverdeling van de aandelen G" *i*t) van dat b_d.lÈ,fuogden, *u* e"figeen geldhad om iu te hrengeq vias rrotgen;Ér;+ 

"#r*rrï'o*, de inbreng van Eerlatlereersr (rotdat genoeE *i*tï,, *o.a*., gïrr;;ïU Lu*ia zou zijn. Naasr herinvesteren * *:l :y-*ia;Jr *, u. -*-*i,ï;'ËïJrrïpa**o r."i,ËLii Ë'_rar opkosten van Klerknaar china reizen. op 3 jd;uj íàiïr,-"t Bell voor her eersraaflgegeven dat hij gerd nodig had,.wnarop 
fartr.ren ,5n ou*.**ngekomen dat Be,een voorschor op de winst uui t et touko*.tie* ri*a-.i:-írou rrrr:eJo u; ÉïR r.200,=per vier weken- Er is geen rprrt u van een overeenkolm$ tot opdïacht op grondwaflrvan Klerk aan Bell een vËrgoeding is "*.r.nriffi en al zou Bell recht hebbenop een vergoeding dan gerdt dar hrj arr,-rrria"Lr-iïiïet afronden van ziinwerkzaarnheden heeft Ërspeerd. iio rton* u-ËlriËr"ït dar ëen t*i*f ,ró

-',Ï*ii-;;,Ë:iiï^:;l#"J#,íf 15tarieris";;l;;-;';d.l;;fr ,rï#metae
appricarer,--rËr-*Lffi ffi ï"r;ffi ;1::;Í;:Ër:","r'"ïïitrí;_Hlerk bestreden 

fatrii-de appri"#e aan cloudorde.È-r"t heeft verkocht voorEUR 28'500,=' Het heirag ;à"-Pun zs.so0 ir-öe"iïil"d uit een aantar facturerLlvaaruoor ondermeer door werknemers 
",1q 

FpÉË.d;; werkzaamheden zijnverricht voor de on&ikkeling var de applicati* *u*ïuLoor ook een website isgeleverd- Deze facruren **à.**0. uJàura,."ra"t ciludorder*ook desamenwerking **1.Fr_*.rt beëindigde. onder a"rr. i, rr-rr. vervorgens akkoordgegaan met een beëindigíng ran de samenwerkirg m"t g;sroten be*rzen.

5, De beoordelitg in conventie

5'l- omdat in dit gevar sprake is van een procedure waarin een voorropigevoorziening wordt gg"orderd, zar de vog.ryjenine"*.t t*. artiker IZTaríd,l ea Iid 2Rv - waarin is bepaard dat aan het niet tijaig uetàin 
"* rr-, griffierechtconsequenties worden verbonden - buiten uïr"rro"*ing rur*, Toepassing van dezehepaling zou immers, geret op het u*rrns van één of be-ide partuen bij de toegang totde rechter, leiden tot eér, anuittiltreid van oveflffëge,,de aard.

5-2' De voorzieningenrechter stelt voorop dat voorshands niet met zekerheid is:TIte stellen bij wie her aureursrechr op de àpplicati_ Ë_Ër.Indien uitgegaan *ïrÍr:T ae;uisttreià van hetgeen partijen ter zining hebherrverklaard hebben zij in ieder geval beiden aan de applicatie gewerkt. [n werkeverhouding eij daarioe tr.euueíui;lffiuo kan hieiin rrui*iaa"n brijverr. Devoorzieningenrechter acht voorsiina* à,o*meliik aat uit Je aad van het werk_ rerveten eeil computerprograffma" vorgt dat de tiloïug;; ;;-;;;- #;;#'elkaar gescheiden kunnen worden. *.ris*a*zou weflicht oF brorcodeniveaukunnen worden uitgemaakt wie u/elkgcode geschrev-;Ë;à De broncode is echter
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ff}}Ïrtrru,

:1f;',ffi=
i.J- Ofhet auteursrecht sr.

**àï:*f:=Ë*ïïufg-+"'-,#*ï.m'*;;,;.,i#i*Ë,iïff r,;,r
g-rleursrecÍrr"ïïlj:*tgs vanuiÍsesaan 

zou r,,^-,r^- , 
-:- *"' pen I(oÉ geding

xr"**n-Ëïi""ïff ilï';ï-,.i:"'-.fr Ë;Ë;.,ïii:ï.fl -1ï::lïi:,:.,:rBookher
;i::l-ffi gitïi:"r].:_Ë::,:m:Ëïr*-.iï,jrj j:]"iï',li'f, ii;"ziin als dit is eË-b.;;;=llore1ft op ait rur*-ÀIJ"ïï:j|:t, door Betr een

Ëiöffi:ïï"i'i:ï,ïiïï.ï-#iHrïx;:;?::J":ffi 
"flË,'ttffi 

iJï,l.I.Ë,**

,ï:ï*'Ji.Íï"*i:Ti::"ö:q*S::m#,*:,-ï:ï-:=,,ïiÍ"'J..iï,**iii-;g,i-
servorden. --{vrr ssze$d dat de gestelde il;;;;Hï;ffifi-:HH15ïl#r**,
j-1;**ïllii,if,ïr"ï:,ï',;:i_Hi

í**l;Í*=*Ë,i*m**m.: :
u*-o**u**,fS**l*ruiï*Ëffi+"'i,+glltlffi .,*

broucode aoor e*rrtluy1,t*-"e ,]ii*ttetvonden toen uj EiJ.,-"à. u*

g+'ffi:ffi i,I:#+Iïïïï;,;ïï:ïïï*k:;
iiiÍ.:ï*ï,:r.",ïffi ï::Hlï*ï:"off 3;:"*tïr1i+_1:l,Ïtïïï,f,+#i,"

iil =i* 
:f-ï*"#ïïJ ï:,H;: o rshands ni er word,

g*"or*iuà.;ïïLerronrecntmutie j*Ë*111"*Ëi#:ïï.:ï,ï;lt-J.1:Í'Dir brenst meteich dar de vorderi"';;;ÍËliïi*.1ï:t#:ïffi.,,*r 
Àqr wur(r.rr

5'6' onder de eegevelomstandigfuedenkan voorshands niet worden gezegd. datBeïl gehouden is Ët r,*t urg*r*;;ïLrk van aue re*eetioudigingen van deapplicatie- De vordering ortd*r i,I II is dan ook evenmur toewijsba,r.
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5'7' Hlerk zar ars de in her "ï:rïr n:srerde pafilj in de proceskosren wordenveroordeeld. De kostenÍ* d* =ltgj y* Belt woiaen begroor op:- griffrerecht € ZOZ,OO
- salaris advocaar , gio.OOToraal g- tog-s"oo

6, De heoordeling iu reconventie

6.1 . Vast staat dat partijen niet op het ngrnsat dat zij hun samenwerkingbegonnen eer 
:verËerto*rt o*ïpj*cm h:i* *-*r.ren oF basis van eenovereengekofirÈE vergoeding p*, uur. voorst anou ;"hr;* voorzieningenrechter deonder 4'3 weergeg*yÀn te=iie-vu'd3 sans *;;;;*ernerijk; deze isonvoldoende gemoriveerd be"twist, nuàr-ï* ilrd;; ;renigen de werkzaarnhedendie zijn verrichtac-hteraraknodg"o ** niet overeengekomen urrrtu.i*iio rekeningte brengen. Het gevorde.de onie. a.ii;i#;à,o"ï=ii**o* argewezen.

6'2' \vat de u3-1d*-""g onder 4.1 lIletreft is onaamemefiik dat het hedrag van deschikking firssen Iilerk ei ctouoor+ergr"r. 
""II-iËË-t -kr.ing heeft op de doorKlerk en Beil selaakle-appri"iri*, iu uit de p.oruËJ* Ët1r, o*, de appricatie eendeel vormt van het geh*t" iyst"e* iat Frontc_oo'-i"gïÏË*requins tËzamen voorË 40.000,= zouden Èouwen. w*r ir 

-ànnemeliit 
auïui, evenredig deer van dirbedrag aan de applicatie t* *ori*o toegerekendlnieï geheel duidelijk is of dit€ 5.000,: of € 7.000,= is op **o U"g*rrng van € 40,000-_Daarvan zou dan weer srecrÍ, *" iuJïÀ;ïir r]J,;ïH;, omdat Krerk en Be,sa-men aan de ann{icalie 

}ebben gewerkt. In i"J*. J*uï'i, a* situatie zoars deze nurbesraar' iuhoudende dat.Berl rr"; rrj1rÏ.y-ru*irËJ"" *-.-t enkere vergoeding heeftonfvangËn niet aanvaardbaar. De uot."iuningenrechter iut a* ook, nu het niet tot deoprichÍing van eÉn gezamenrijt uedriyf is gË";;;;ïeïeron rrg voor dearbeidsprestatie van Hlerk en Beltgeiam;rijl ee,,"ei ur.i **Iu tÈrecht is gekomen,aan Bell een voorschot op 
"un 

r*rgË"ding toËke;n.n uoJ.ae in het kader van desamenwerking door hern verrict t"-"ru*idp.**ti--nr*ïii zal voor de rnate waarinieder ror het programma heeft bijgedràgei r*, *ï*ifrffaïvan de door partijen terzitting genoemde bu*g..n *oràËo!"nome* re weten 65% Ber, i5% Klerk In herkader van dit kort geding kan stecntJàn schatting worden gemaakt op basis van devoornoemde cijfers Ën op basis daarvan Ëefl rroors*hot worden bepaald tË wëtËnË 2.800,=' Het gevorderàe onder 4. r II wordt.tot dat bedras toegewezen (tevermeerdererr met BTW en wettelÍjke renre als gevorderd)l
Het hedrag tot voldoening waaruari Klerk zat wöroen o*rïà.a*"ld, geldt als voor-schot op en ter nadere verrekening mer h*rg*n r,íi-rË"rce zal brijkenverschuldigd re zijn.

6'3' Bell heeft ook buitengerechtelijke kosten gevorderd. Hiervoor wordt alsuitgangspunt sehantle.rd fat !r--et 
*o"t 

-!"** 
om vertichtingen die meer omvatten darreen en-kele (eventueel herhaalde) *uo*lrring, rret inwinneïL eenvoudige
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inlichtingen of het op gebruikelijke wi.l'ze sarnensteilen van het dossier. Eell heeftniet aamemehjk.gemaat* aail4; a*tg*lijlr* r."*t-"ï*-"t gemaakt- De vordering torvergoeding van de buitengerechtelijÉ irr**rsotoriei""r a* ook worden afgewezen.
6'4- Nu partijen in reconventie beiden gedeelreriik in.her (on)gerijk gesterdworden de proceskostsn tu.ssen hen gecompenseerd ars hrema te merden.

7- Beslissing

De voorzieningenrechter

in conveutie

7.1, weigert de gevraagd.e voorzieningen,

7 '2' veroordee-rtrilerk irr de proceskosten, aan de zijde van BeIl tot op hedenbegroot ap € I-083,00,

7.1- verklaart dit vonnis in conventie u,at betreft de kostenveroordering
uitvoerbaar b[j voorraad,

in reconveutie

7-4. veroordeert Kl-+ tot betaiing aau Ber van e.n bedrag van € 2.g00,: (zegge:tweeduizend achthonderd eruo), venieerderd met lg% ET\v en de weËelijke rentevanaf 4 oktober 2012 rot de dag der argeheru uotaÀi"g, 
-

7'5' verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7'6' coÍÏrpensËert de FrocÉskosten aldus dat iedere partii de eigen kosten d*gq
7.7. wrjst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gerarezen door mr. R.H-C. Jongeneel, voorzieningerrechter, en in hetopenbaar uitgesproken in tegenwoordigheid"van de erirn*i*r. B.p.rJ/-É;-t ó4 oktober 2013,.


