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Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com>

(1910-152) / Re: Inkasso og stævningstrusler - Fwd: Kvittering for modtagelse af
rykker
Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com> 17. juni 2020 kl. 09.10
Til: advokat Bjarne Corvinius Klintbøl <advokaten@image.dk>

Til Bjarne C. Klintbøl

Når du så kategorisk afviser at vi mødes for at gennemgå hvorfor det gik så galt, vil jeg ikke her gå nærmere i
detaljer.

Der kommer ikke noget godt ud af at det, at du vedbliver med at tromle derudad med inkasso- og stævningstrusler. 
Denne sag bør du frafalde og slå en streg henover. Du har allerede givet mig problemer og udgifter nok.

Du skriver, at jeg har svinet dig til i medierne og der er tale om injurier. 
Hvis det er injurierende at sige sandheden, så må du melde mig til politiet.  
Men i givet fald er det nok ikke straffelovens § 261 stk. 1, men § 267 stk. 1 du skal anvende.     

Virusfri. www.avast.com

Den fre. 12. jun. 2020 kl. 09.48 skrev advokat Bjarne Corvinius Klintbøl <advokaten@image.dk>:

Til Jørn Rasmussen

Manglende betaling af faktura af 11.05.20:

Tak for mail.

SVAR: Jeg har brugt 11,65 timer på Din sag. Du har fået 50% i rabat på regningen. Du har efterfølgende
kvitteret ved at svine mig til i medierne og dette jeg har ikke reageret på endnu (og dette på trods af, at der er
tale om injurier i.h.t. straffelovens § 261, stk. 1). Hvad mere vil Du forlange ? At jeg f.eks. skuille bruge yderligere
tid på at gennemgå sagen sammen med Dig endnu engang ?

Jeg driver en forretning og derfor er det både naturligt (og forventeligt), at Du modtager en regning for det
udførte arbejde. Jeg fatter simpelthen ikke, at Du gider blive ved med at udskyde betalingen af mit
tilgodehavende ?

Idet Du allerede har modtaget en inkassoskrivelse den 08.06.20 (i hvilken forbindelse Du har kvitteret for
modtagelsen), forventer jeg en indbetaling fra Dig stor kr. 13.450,-, således at dette beløb står på min konto
senest torsdag den 18.06.20. Hvis dette ikke sker vil jeg udtage stævning ved Retten i Nyk. Falster fredag den
19.06.20.

Er dette til at forstå ?

Beløbet kr. 13.450,- kan indbetales på advokatkontorets klientkonto i Danske Bank Således:

Reg.nr. 4845
Konto:  4845 788 782

MVH

Advokat Bjarne Corvinius Klintbøl, Brogade 2, 4990 Sakskøbing. Tlf. 32202088 & 24343477

Sikker Mail: CVR 72 75 19 57 / www.advokat4990.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jørn Rasmussen skrev den 11-06-2020 17:09:

Til Bjarne C. Klintbøl
 
Set i lyset af din egen indsat i at få mig frikendt, er jeg forundret over din ageren efter dommen er faldet. 
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