Bedrieger bedrogen?
Ene heer Cor Bruins* meldde zich op mijn
kantoor. Het type “niet lullen, maar poetsen” en “afspraak is afspraak”. Een goudeerlijke, hardwerkende aannemer. Een
handige kerel die als aannemer voor alles
altijd een handige oplossing heeft. Een
man die met klanten werkt op basis van
goed vertrouwen. Zaken doen op een
prettige manier.
Dat gaat gelukkig altijd goed. Bijna altijd.
Bruins heeft zich ernstig vergist in een
klant, ene heer Henry Balkenbrij*. “Aardige vent. Geld was voor hem geen enkel
probleem” zo vertelde Cor Bruins op kantoor. Balkenbrij had naar eigen zeggen
een huis aan de Spaanse kust. Balkenbrij
was directeur van meerdere ondernemingen. Er moest in een leeg staand appartement een badkamer gemaakt worden.
Geld speelde geen rol, als de klus maar
binnen twee weken klaar zou zijn. Uiteraard waren er veel meer opdrachten in
het verschiet. Bruins had er wel oren naar
en ging direct voor zijn welgestelde opdrachtgever aan de slag. “Achteraf stom
natuurlijk” , zei Bruins, druk roerend in
zijn tweede kopje koffie.
Die opdracht was inmiddels 5 maanden
geleden opgeleverd en uiteraard op een
manier zoals je dat van Cor Bruins mocht
verwachten: vakmanschap en ook nog
binnen de afgesproken tijd. Van de factuur, een slordige 14.000 euro inclusief
gewerkte uren en materialen, was echter
geen cent betaald. Uit onderzoek bleek inmiddels dat op het appartement van Balkenbrij al eerder beslag was gelegd door
een tweetal andere schuldeisers. Foute
boel dus.
Balkenbrij was een snelle prater. Steeds
weer wekte Balkenbrij bij Cor Bruins de

indruk dat het geld er wel aan zou komen.
“er komt geld vrij uit een deal”, of “volgende week heb je het”. Maar er kwam uiteraard geen stuiver. Bruins voelde zich
goed belazerd en vroeg mij om in actie te
komen.
Wij besloten nog eenmaal af te spreken
met deze Balkenbrij, dit maal op mijn
kantoor in aanwezigheid van Cor Bruins.
Nieuwsgierig keek ik naar de deuropening toen mijn secretaresse de bezoeker
binnenliet. Een keurige en welriekende
man stelde zich voor als Balkenbrij. Balkenbrij hield bij de bespreking een vlammend betoog over bedragen die vroeg of
laat beschikbaar zouden komen. Cor
Bruins zou zeker zijn geld krijgen. Een ingewikkeld verhaal over grote bedragen en
grote kansen op langere termijn, bla bla,
bla. Mijn gedachten dwaalden af en ik
knikte zo nu en dan instemmend om te
laten weten dat ik nog steeds aandacht
had voor zijn verhaal.
De ivoorkleurige Jaguar van Balkenbrij
stond te pronken bij de voordeur en wij
hadden allen vanuit de bespreekkamer
een perfect uitzicht op deze prachtige bolide. Het verhaal van Balkenbrij stokte op
het moment dat de takelwagen in gezelschap van de door mij ingeschakelde
deurwaarder de ivoorkleurige jaguar omhoog takelde en de deurwaarder nog even
zijn duim naar mij om hoog stak.
Henri Balkenbrij bedankte voor de koffie
en vertrok. Nog geen 24 uur later werd de
factuur van Cor Bruins en kon Balkenbrij
weer genieten van zijn prachtige Jaguar.

*) namen en casus zijn aangepast in verband
met privacy betrokkenen.

Dronkers & Dronkers
ADVOCATEN

mr. David Dronkers
mr. Frank Dronkers
Roerkade 8

n
n

david.dronkers@dd-advocaten.nl
frank.dronkers@dd-advocaten.nl

6041 KZ Roermond n T +31 (0)475-723333 n F +31 (0)475-723330
www.dronkersendronkers.nl n info@dd-advocaten.nl

n

