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Geachte heer Vd Beek,

Ik heb uw emails. de dato 16, 20, 21 december 2007 en 16 januari jongsleden 
ontvangen.
Graag wil ik via deze brief reageren op al uw emails. 

U heeft geklaagd over de aanwezigheid van asbest in de draagmuren van uw 
woning. U gaf tevens te kennen ons verantwoordelijk te willen houden voor 
eventuele door u opgelopen gezondheidsklachten.

Wij hebben opdracht gegeven aan firma Fibrecount om de hoeveelheid asbest in de 
muren te analyseren.
Fibrecount heeft inmiddels op 10 januari jongsleden een luchtmeting uitgevoerd. De 
meting is uitgevoerd door zowel door de asbestplaat heen te boren als te boren 
naast de asbestplaat. Deze analyse heeft uitgewezen dat er geen asbest is 
vrijgekomen. Uw woning kan dus gewoon betreden worden zonder dat u gevaar 
loopt last te gaan ondervinden van asbest.

Ik wil deze daarom afsluiten, als ook uw aanspraak op schadevergoeding ad € 
10.000.000 afwijzen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u op 
werkdagen tussen 8:00 uur en 9:00 uur contact opnemen met onze opzichter de 
heer Sinnige op nummer (020) 452 49 63.

Met vriendelijke groet,
Eigen Haard 
Handtekening 
C. Izelaar
Hooft Onderhoudsdienst.

Wat gemeen eigenlijk zeg… dateren ze de brief op 17.01.2008 dat is twee dagen 
voor dat Johan van der Beek op de 19.01.2008 naar Schiphol ging (de asbestman), 
nauw ik zweer dat ik die brief pas op 01.02.2008 in de bus hebt gekregen, echt 
flauw! 

WAAROP JOHAN VAN DER BEEK REAGEERT MET: Ze hebben geen opdracht aan 
Fibrecount gegeven maar aan Oesterbaai maargoed deze uitslag was natuurlijk te 
verwachten, het kan ook niet anders want als Oesterbaai en of Fibrecount een 
opdrachtgever in het ongelijk zal stellen dan krijgen ze gewoonweg veel minder 



orders binnen. DUS DAAROM SCHEEUW IK DIT NOG MAAR EENS EEN KEER: Hoe kan 
een bedrijf nou onafhankelijk zijn als: ingenieursbureau Oesterbaai en Fibercount 
een en hetzelfde bedrijf zijn! De bedoeling van de wetgeving is? Onafhankelijke 
inventarisatie uitvoering en controle! Dus minimaal 3 (soms 2) onafhankelijke 
bedrijven. Om de bevindingen van het onafhankelijkheid onderzoek in te zien kunt u 
gaan naar: http://stop-
asbest.hyves.nl/forum/1410819/hsVm/Bevindingen_van_het_onafhankelijkheid_ond
erzoek_kunt_u_hier_vind

Voor meer informatie omtrent de aanklacht kunt u gaan naar: 
http://www.tuunews.org/weblog/asbest.php voor steunbetuiging gaat u naar:
http://www.stop-asbest.hyves.nl

Afzender,

The United Universe,
Webmaster/owner,

Johan van der Beek
http://www.TUU.nu

Ps: En nog iets: asbest is een mooi materiaal en is daarom ook in veel toepassingen 
vervaardigt en gebruikt maar nu gaan ze mij ook nog eens proberen wijs temaken 
dat asbest geen stof produceert als je er in boord! Is het nu ook een wondermiddel 
geworden of zo W.T.F. zie film: http://www.youtube.com/watch?v=0eZvJkS7ccA


