Luctor
et Vici
Stichting Hollandpromote.com
Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift eJNR, ISSN 1871-5141

LAVG VESTIGING EINDHOVEN, HET
GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR DAT NIMMER HEEFT
BESTAAN
Het bedrog in onze maatschappij kent vele gezichten.
Hieronder volgt de geschiedenis van een gerechtsdeurwaarderskantoor, gevestigd
aan de Ukkelstraat 10, Eindhoven, dat wettelijk nimmer bestaan heeft. Van 30 mei
2011 tot 4 november 2014, heeft dit kantoor geopereerd onder de valse naam van
‘LAVG Vestiging Eindhoven’. De schade die dit kantoor heeft aangericht aan
personen en aan het maatschappelijk rechtsverkeer, is niet bekend, maar moet
substantieel geweest zijn.
21 augustus 2006 hebben de gerechtsdeurwaarders J.D. Kuik en P. Taal een
gerechtsdeurwaarderskantoor bij notariële akte opgericht met de naam ‘Kuik &
Partners Gerechtsdeurwaarders en Incassobureau b.v.’, ingeschreven onder het
Kamer van Koophandel nummer 17194747. Nadat een grootschalige interne fraude
was ontdekt zijn beide partners op 23 maart 2011 uit functie getreden en op 29 april
2011 uit hun ambt ontzet door de beslissing van de notariskamer van het gerechtshof
Amsterdam. Het kantoor is op 30 mei 2011 overgenomen door de directeur A.A.P.
Maas van LAVG Breda en doorgegaan onder de misleidende naam ‘LAVG vestiging
Eindhoven’ op hetzelfde adres Ukkelstraat 10. Volgens opgave van het hoofd van het
Handelsregister en Criminaliteitspreventie, is dit kantoor onder deze naam nimmer
geregistreerd
noch
gelegaliseerd
geweest
als
wettelijk
bestaand
gerechtsdeurwaarderskantoor.
Uit openbare publicaties blijkt, dat beide uit hun ambt ontzette gerechtsdeurwaarders
binnen de organisatie LAVG vestiging Eindhoven achter de schermen, actief zijn
gebleven. Dit blijkt uit de uitgegeven exploten van dit kantoor, die alle het Kamer van
Koophandel nummer en de kwaliteitsrekening vermelden van Kuik & Partners
Gerechtsdeurwaarders en Incassobureau b.v. Op de achterzijde van elk exploot staat:
”LAVG Gerechtsdeurwaarders is een voortzetting van Kuik & Partners Gerechtsdeurwaarders
& Incasso.” Vestigingsmanager J.D. Kuik.
Alle door wnd. gerechtsdeurwaarder Y.C.M. van Korven uitgebrachte exploten authentieke akten - onder de naam ‘LAVG Vestiging Eindhoven’, met het oogmerk
deze als echt en onvervalst te doen uitgaan, voldoen aan de criteria van
gekwalificeerde valsheid in geschrift. Na ontdekking van dit bedrog is op 3 november
2014 het kantoor aan de Ukkelstraat 10 plotsklaps verdwenen!
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