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Betreft

BEZWAARSCHRIFT WIJZIGING VERORDENING WINKELTIJDEN

Behandeld door

mr. C.J.R. van Binsbergen
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0172 - 23 65 84 (secretaresse)
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binsbergen@willedonker. nl

Geachte raadsleden,
Bij brief van 12 december 2011 heb ik namens 25 reclamanten bezwaar

gemaakt

tegen uw

besluit van 2 november 2011, houdende wijziging van de Verordening Winkeltijden, onder
meer strekkend tot het bij verordening verlenen van vrijstelling van het verbod als bedoeld in
artikel 2 Winkeltijdenwet, ten behoeve van op de gemeente gericht toerisme.
Hierdoor deel ik u mede dat dit bezwaar mede wordt ingediend namens de volgende natuurlijke en rechtspersonen:
26.

de vennootschap onder firma Bakkerij Nagelkerke Roosendaal V.O.F., gevestigd te
(4703 GA) Roosendaal aan de Kade 35;

27.

de besloten vennootschap Duifhuizen Lederwaren B.V., gevestigd te Oud-Beijerland,
mede kantoorhoudende te (4701 AN) Roosendaal aan de Passage 25 A.
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Op alle rechtsverhoudingen met Wille Donker advocaten zijn, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de aigemene voorwaarden van Wille Donker advocaten, zoals op de
achterzijde afgedrukt, van toepassing. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. The general conditions of the law firm Wille Donker advocaten as printed overleaf shall be
applicable to all legal relationships with the law firm Wille Donker advocaten with exclusion of any other general conditions. Our general conditions contain a limitation of liability clause.

