
Van: Alfred Amstelveen 
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 11:02 
Aan: Griffie Den Helder <griffie@denhelder.nl> 
Onderwerp: RE: zaak Denhelder

brief graag openbaar wilt laten publiceren kunt u dat ons laten weten door een e-mail te sturen aan 
griffie@denhelder.nl.  bij deze en hopende dat wij de zaak op gaan lossen dank U bijvoorbaat Fred 
Amstelveen

Verzonden vanuit Mail voor Windows

Van: Griffie Den Helder <griffie@denhelder.nl> 
Verzonden: Tuesday, July 12, 2022 10:54:41 AM 
Aan: 'Alfred Amstelveen' 
Onderwerp: RE: zaak Denhelder

Goedemorgen,

Hartelijk dank voor uw brief gericht aan de gemeenteraad. Wij brengen uw brief onder de aandacht van de 
raads- en commissieleden door deze te plaatsen op de lijst ingekomen stukken. De lijst ingekomen 
stukken wordt wekelijks aan de raadsleden beschikbaar gesteld. Op grond van privacy overwegingen en 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken niet openbaar 
gepubliceerd. Indien u uw brief wel openbaar wilt laten publiceren kunt u dat ons laten weten door een e- 
mail te sturen aan griffie@denhelder.nl.

Met vriendelijke groet,

Meryl Roozen

Griffie

telefoon : 06 13 55 52 39
e-mail : m.roozen@denhelder.nl
bezoekadres : Verkeerstorenweg 3, Den Helder
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}Ramdhan 

Gemeente Den Helder 
T.a.v. college van burgemeesters en wethouders
Postbus 36
1780 AA Den Helder

Amsterdam, 3 december2019 

Betreft 
Inzake 
Ons kenmerk 

: stuiting en aansprakelijkheidsstelling 
: Amstelveen/Gemeente Den Helder 
: 00009466 

Attorneys at Law 
mr. K. Ramdhan 
mr. K.Y. Ramdhan 
mr. V.Y. Ramdhan 

Office manáger 
mw. A. Ramdhan 

Geachte heer/mevrouw, 

De heer Alfred Julius George Amstelveen, hierna client, genoemd te dezer zake domicilie kiezende ten 
kantoren van de advocaten Mr. V.Y. Ramdhan, gevestigd te (1058 GB) Amsterdam aan de Titus van 
Rijnstraat 141, die hierbij tot bijzonder gevolmachtigde wordt gesteld om dit schrijven op te stellen, te 
ondertekenen, en te versturen. 

Zoals u wellicht bekend, is client in 1997 zeer ernstig in zijn badkamer ten val gekomen ten gevolge van 
het afbreken van een in opdracht van de gemeente Den Helder gemonteerde metalen stoelleuning. Ten 
gevolge hiervan heeft client tot op heden ernstige materiele en immateriële schade geleden. Client heeft 
u meermaals aansprakelijk gesteld voor de geleden schade en nog te lijden schade.

Client heeft regelmatig getracht zijn situatie aan de orde te stellen bij u, maar helaas zonder gehoor. In 
het verleden heeft client een bespreking gehad met wethouder Jan de Groot dat resulteerde in een 
concrete toezegging van de gemeente dat alle schade zal worden vergoed. Het ging hierbij om de 
gederfde inkomsten van client en zijn vrouw, de aangepaste auto's met bijbehorende advocaatkosten om 
zijn recht te halen, de verwijderde karper-vijver en de aan te passen woning. Deze toezegging is echter 
tot op heden niet nagekomen door de gemeente Den Helder. 

Vervolgens heeft er nog een mediation traject plaatsgevonden met de gemeente en client met als 
tussenpersoon destijds mr. Robert Moszkowicz, teneinde uit deze situatie te komen. Zelfs toen heeft u 
verzuimt om de afspraken na te komen. Mr. Robert Moszkowicz heeft nimmer werkzaamheden verricht, 
ondanks het behoorlijke betaalde voorschot. Bovendien is de door de gemeente Den Helder toegezegde 
schadevergoeding niet uitgekeerd. Het enige waartoe de gemeente Den Helder bereid is geweest, is de 
woning van client alsnog aan te passen in 2011. Met betrekking tot de overige schade bleef het altijd stil 
vanuit de gemeente. 

Ik wil u erop wijzen dat door het doen van toezeggingen en deze niet na te komen u in strijd heeft 
gehandeld met het vertrouwensbeginsel en de tot stand gekomen overeenkomst tussen partijen. 

Namens client verzoek ik u dan ook om : 

- Gederfde inkomsten

- Karper-vijver
- Auto's (Ford en Chrysler Voyager)

Titus van Rijnstraat 141 

1058 GB Amsterdam 

€87.000,95 
€ 6.436,92 
€9.716,17 

T 020-615 41 36 

F 020-615 44 85 

E info@ramdhanadvocaten.nl 

W www.ramdhariadvocaten.nl 

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitbetaald onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van dit kantoor. 



- Advocaatkosten tot 2002
- Wettelijke rente
- Buitengerechtelijke kosten

Derhalve in totaal

l>Ramdhan�rr•ffl-
€ 3.036,30 
€ 91.069,08 
€3324,59 
€ 200.584,01 

te hebben bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Beheer derdengelden Ramdhan 
Advocaten onder vermelding van "Amstelveen/Gemeente Den Helder". 

Indien niet wordt voldaan aan bovengenoemde, geeft u mij geen andere keus dan overgaan tot 
juridische stappen te ondernemen jegens de gemeente Den Helder. 

In afwachting van uw spoedige reactie, verblijf ik, 

Met vriendelijke groet,

Qlwmlr. V.Y Ramdhan 
Advocaat 





gemeente 

DEN HELDER 
Ramdhan Advocaten 
Titus van Rijnstraat 141 
1058 GB AMSTERDAM 

verzendgegevens 
datum : 7 januari 2019 
kenmerk : 2019-033317 
bijlagen : 
onderwerp 
aansprakelijkstelling 

behandeld door 
Team Bestuur en Organisatie 
mw. mr. B.C. Slijkerman-van Leeuwen 
telefoon 14 0223 

uw gegevens 
brief van : 3 december 2019 
kenmerk : 00009466 

Geachte weledelgestrenge heer mr. V.Y. Ramdhan, 

Op 5 december 2019 ontvingen wij uw brief waarin u ons namens uw cliënt, de heer A.J.G. Amstelveen, 
aansprakelijk stelt. Hierbij ontvangt u onze reactie. 

Inhoud van uw brief 
U stelt ons aansprakelijk wegens door uw cliënt geleden en nog te lijden schade als gevolg van een val in 
diens badkamer in 1997. Het schadebedrag is gesteld op€ 200.584,01 en is onderverdeeld in diverse 
posten, namelijk gederfde inkomsten, karpervijver, auto's (Ford en Chrysler Voyager), advocaatkosten tot 
2002, wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten. 

U stelt hierbij dat een voormalig wethouder van de gemeente Den Helder in het verleden aan uw cliënt 
toegezegd zou hebben dat alle schade vergoed zou worden en dat wij de afspraken uit een in het verleden 
doorlopen mediationtraject niet zijn nagekomen. U stelt dat wij op grond van het vertrouwensbeginsel en 
een tot stand gekomen overeenkomst tussen partijen gehouden zijn de gestelde schade aan uw cliënt te 
vergoeden en verzoekt ons hiertoe over te gaan. 

Geen reactie op ons verzoek tot telefonisch contact 
Bij e-mail van 9 december 2019 berichtten wij u tijd nodig te hebben om uw aansprakelijkstelling te 
beoordelen. Daarbij vroegen wij u of u bereid was tot een conference call om de door u ingediende 
aansprakelijkstelling te bespreken. Hierop hebben wij geen reactie van u ontvangen. Dit betreuren wij. 

Omdat het ons niet is gelukt telefonisch met u in contact te treden hier over, reageren wij hierbij schriftelijk. 

Afwijzing aansprakelijkstelling 
De door uw cliënt geclaimde schade is het gevolg geweest van het afbreken van een douchestoel die 
destijds is verstrekt onder de toenmalige Wet voorziening gehandicapten (Wvg). In het kader van 
productaansprakelijkheid is hierover destijds door uw cliënt, vertegenwoordigd door advocaat mr. Bongers, 
een schadevergoeding overeengekomen met de leverancier van de douchestoel. De gemeente is en was 
hierin geen partij. 

Voor zover u meent dat daarnaast de gemeente nog aansprakelijk is voor de gestelde schade wijzen wij u 
er allereerst op dat een eventuele vordering hieromtrent inmiddels is verjaard. Dat de vordering is verjaard, 
is op 24 mei 2012 ook door de toenmalig rechtshulpverlener van uw cliënt, advocaat mr. Knotter van Wout 
van Veen Advocaten, aan uw cliënt kenbaar gemaakt. 

Voor zover verjaring niet aan de orde zou zijn - hetgeen wij nadrukkelijk betwisten, mede gelet ook op 
bovenstaande verklaring van de toenmalig rechtshulpverlener van uw cliënt - blijven wij enige 
aansprakelijkheid onzerzijds van de hand wijzen. Er is geen rechtstitel op grond waarvan wij aansprakelijk 
zouden zijn voor de door uw cliënt gestelde schade. 

Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

www.denhelder.nl 
info@denhelder.nl 

telefoon 14 0223 
fax (0223) 67 1201 



Ten overvloede wijzen wij erop dat wij sedert 2001 op momenten veelvuldig contact met uw cliënt alsmede 
zijn toenmalige rechtshulpverleners hebben gehad over de door hem gestelde schade. Enige 
aansprakelijkheid van onze kant hebben wij altijd van de hand gewezen. Hierin persisteren wij. Wij wijzen 
op veelvuldige voorgaande correspondentie hierover aan uw cliënt en aan velen van zijn voorgaande 
rechtshulpverleners (waaronder in ieder geval Knuwer & Creutzberg Advocaten, Castelijns & Kaandorp 
Advocaten, Helder & Groot Advocaten, Blenheim Advocaten, Wout van Veen Advocaten, Weilers 
Advocaten en Struyken Advocaten) sinds 2002. Deze correspondentie beschouwen wij hierbij als herhaald 
en ingelast. 

Anders dan uw cliënt beweert, zijn er door een voormalig wethouder van onze gemeente nimmer 
toezeggingen gedaan dat de door uw cliënt gestelde schade zou worden vergoed. Ook heeft geen 
mediationtraject plaatsgevonden. In een poging het jarenlange geschil met uw cliënt over de door hem 
gestelde schade tot een goed einde te brengen, heeft in 2005/2006 een externe deskundige, te weten mr. 
R. Moszkovicz die was aangewezen door uw cliënt, onafhankelijk advies uitgebracht. Dit advies luidde dat
er geen rechtsgrondslag was voor aansprakelijkheid van de gemeente. Uw cliënt heeft ervoor gekozen om
- ook na meerdere verzoeken en rappels van onze kant - hierop niet te reageren. Op 15 augustus 2006
was dit voor ons aanleiding om het dossier te sluiten.

Uw brief is voor ons geen aanleiding ons standpunt te heroverwegen. 

Met vriendelijke groet, 
namens bu meester en wethouders van Den Helder, 

· ·· erman-van Leeuwen, team Bestuur en Organisatie.
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