
Foto’s behorend bij de eerste mail staan helemaal onderaan. 
Facturen onderaan bijgevoegd. 
 
 

Van: Esther sessink 
Verzonden: donderdag 2 maart 2023 00:40 
Aan: Danielle Holleman | Infinitas Real Estate 
Onderwerp: reactie m.b.t. hofweg 29 
 
Goedendag Daniëlle, 
 
Zoals ik al aangaf toen ik je sprak vandaag, valt de conditie van het appartement me gigantisch tegen, 
en ga ik er niet mee akkoord. 
 
Ik heb foto's gemaakt van alles wat ik tegenkwam, het is erg veel, misschien heb ik nog dingen over 
het hoofd gezien. Het werd ook te donker in de ruimtes. 
 
In grote lijnen loop ik hier tegenaan:  
 
- de houten vloer is op plekken gehavend en/of lelijk, het oogt her en der uitgewoond 
- het natuursteen is lelijk en ziet er op plekken zelfs goor uit 
- verweerde handgrepen in de keuken 
- in het toilet bij de ingang is de wand niet goed geverfd 
- het apparaat achter de deur bij de voordeur en de afzuiging in de inloopkast maken veel geluid, dit 
is werkelijk storend. Je hoort continu ronken en ratelen. Dit is zowel in de woonkamer als slaapkamer 
storend. Ik heb filmpjes gemaakt waarop het geluid te horen is.  
- de badstop is  defect. Het bad met jacuzzi was een belangrijke reden voor mij om dit te willen 
huren. Ook heb ik niet kunnen testen of de bubbels werken. 
- er is niet grondig schoongemaakt, er zijn nog vieze plekken en randen 
- op sommige deuren zitten diepe krassen en is de verf slecht 
- de oven is vies 
- gootsteenkastje is goor 
- van de eerste drie lamellen bij binnenkomst links werken er twee niet 
- vies, gevlekt tapijt in de hal 
 
Bij deze een link naar de door mij gemaakte foto's: https://we.tl/t-34lHzrKVMA 
 
Los van het feit dat er op het natuursteen geen zeep gebruikt mag worden is hier niet goed 
schoongemaakt, het is zelfs nog vet naast de kookplaat. Daarbij zitten overal druipvlekken en 
kringen, ik heb dit nog nooit ergens gezien en kan me niet voorstellen dat dit niet op te lossen was 
door een professional.  
 
Ik wil geen plint tussen de slaap en inloopkast, ook dit moet gewoon perfect zijn. 
 
De muren zijn weliswaar netjes gemaakt, maar voor de rest is het een uitgeleefd huis. De staat van 
dit appartement past absoluut niet bij de hoge huurprijs, die niet mals is. Het appartement boven mij 
is groter dan deze en terwijl de huurprijs daar 2900 is. Ik verwachtte een absoluut perfecte staat. Dit 
komt ook niet overeen met wat jullie mij aangeboden hebben: 
https://www.funda.nl/huur/verhuurd/den-haag/appartement-88461464-hofweg-29/ 
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Op deze foto’s oogt het heel anders. Tijdens de bezichtiging wees je enkele punten wel aan maar zei 
dat het allemaal netjes gemaakt en professioneel gereinigd zou worden. 
 
Daarbij was ik hoogst verbaasd dat voordat ik uberhaupt de sleutel had, ik al een rekening had voor 
de volgende maandhuur. Dit terwijl overduidelijk in het contract stond, welke ik had ondertekend, 
dat voor 01-04 de volgende huur binnen moet zijn. Naast dat het een uitgeleefd appartement is heb 
ik bij de hele gang van zaken geen goed gevoel. 
 
Ik zie daarom van de huur af. Ik verwacht dat de huur en borg per omgaande worden gerestitueerd. 
Ook factureer ik hierbij mijn inkomstenderving doordat ik een volle werkdag voor niets heb gemist en 
dit alles mij heel veel kost, niet alleen heb ik al veel kosten gemaakt en de nodige mensen 
ingeschakeld (verhuisbedrijf en klusbedrijf voor de rails), ook heb ik nu geen woonruimte terwijl ik 
hierop gerekend had. 
 
Daarbij heb ik vanmorgen een contract getekend voor een extra parkeerplaats, met minimale duur 
van een jaar. Indien men dit niet wil ontbinden, breng ik ook deze kosten in rekening; ik kom niet uit 
den haag en heb er niets meer aan nu ik hier geen woning heb.  
 
Eventuele kosten voor de annulering van het verhuisbedrijf en het klusbedrijf breng ik eveneens in 
rekening. 
 
Ik zie je bericht tegemoet.  
 
Esther  
 
 
 
 

Van: Esther sessink 
Verzonden: donderdag 2 maart 2023 13:27 
Aan: Danielle Holleman Infinitas Real Estate 
Onderwerp: Aanvulling 
 
 
Goedemiddag Danielle, 
  
Aanvullend op mijn email van gisteren, stuur ik je hierbij een aanvullende factuur voor mijn onkosten 
en inkomstenderving als gevolg van het niet naar behoren opleveren van het appartement. 
 
De verhuurder van de parkeerplaats heeft aangegeven bereid te zijn de huurovereenkomst te 
ontbinden per 1-5-2023. Dat betekent dat men mij eraan houdt om twee maanden huur te voldoen. 
Deze twee maanden à 150,- totaal breng ik bij deze ook in rekening. 
  
Ik las je bericht dat je me wilt bellen. Dat is niet meer nodig, je kunt het appartement opnieuw in de 
verhuur gooien. Ik ben er klaar mee.  
  
Esther 
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Van: Esther sessink 
Verzonden: donderdag 2 maart 2023 13:31 
Aan: koningvanpatmos@gmail.com 
Onderwerp: RE: Aanvulling 
 
 
Danielle, 
 
Nog een advies: ik zou appartement dus opnieuw in verhuur plaatsen. Maar dan wel Eerlijk.   
 
Esther 
 
 
 
 
Van: Info | Infinitas Real Estate 
Verzonden: donderdag 2 maart 2023 14:49 
Aan: esthersessink@outlook.com 
CC: Marco Goedbloed | Hortus Groep 
Onderwerp: Ontbinding huurovereenkomst | Hofweg 29 Den Haag 

  
Beste mevrouw Sessink, beste Esther, 
  
Bedankt voor uw mails, deze zijn in goede orde ontvangen. 
  
Zojuist heb ik contact gehad met de eigenaren.  
Wij vinden het erg vervelend dat de woning niet aan uw wensen en eisen voldoet. 
  
Wij zien dan ook geen andere optie de huurovereenkomst te ontbinden. 
Wij bevestigen dan ook dat de huurovereenkomst per direct is ontbonden. 
De overgemaakte huur en borg zullen per omgaande aan u worden overgemaakt. 
  
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 
  
Met vriendelijke groet | Kind regards, 
  
Daniëlle Holleman 

  

Mauritskade 61 

2514 HG Den Haag  
  
+31 70 711 38 11 

info@i-re.nl 
www.infinitasrealestate.nl 
  
The Real Estate Match Makers 
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Afwezig op maandag 
Absent on Monday 

  
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke of 
persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te 
vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u 
bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen 
geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Uw gegevens 
worden in vertrouwen behandeld en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld 
zijn. Dit volgens de nieuwe privacywetgeving (AVG). 
  
Your data will be treated in confidence and used only for the purposes for which they are 
intended. This according to the new privacy legislation (AVG). 
 
 
  



Van: Esther sessink 
Verzonden: donderdag 2 maart 2023 19:54 
Aan: Info | Infinitas Real Estate 
CC: Marco Goedbloed | Hortus Groep 
Onderwerp: RE: Ontbinding huurovereenkomst | Hofweg 29 Den Haag 
 
 
Goedendag Danielle, 
 
Bedankt voor je bericht. Ook de schadevergoeding zie ik per omgaande tegemoet. 
 
Groet, 
Esther 
 
 
  
  

Van: Esther sessink <esthersessink@outlook.com> 
Datum: zondag, 5 maart 2023 om 16:44 
Aan: Info | Infinitas Real Estate <info@i-re.nl> 
CC: Marco Goedbloed Hortus Groep <m.goedbloed@hortusgroep.nl> 
Onderwerp: RE: Ontbinding huurovereenkomst | Hofweg 29 Den Haag 

  
Goedendag Daniëlle, 
  
Er is nog niets binnen op mijn rekening. Ik verwacht dat het er morgen (maandag) is.  
  
Esther 

  
  
Van: Esther sessink 
Verzonden: donderdag 2 maart 2023 19:54 
Aan: Info | Infinitas Real Estate 
CC: Marco Goedbloed | Hortus Groep 
Onderwerp: RE: Ontbinding huurovereenkomst | Hofweg 29 Den Haag 

  
  
Goedendag Danielle, 
  
Bedankt voor je bericht. Ook de schadevergoeding zie ik per omgaande tegemoet. 
  
Groet, 
Esther 
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Van: Info | Infinitas Real Estate <info@i-re.nl> 
Verzonden: Tuesday, March 7, 2023 5:28:12 PM 
Aan: Esther sessink <esthersessink@outlook.com> 
CC: Marco Goedbloed Hortus Groep <m.goedbloed@hortusgroep.nl> 
Onderwerp: Re: Ontbinding huurovereenkomst | Hofweg 29 Den Haag  
  
Beste Esther, 
  
Jij hebt een online bezichtiging gehad met mijn collega Danielle.  
Er was mogelijkheid om persoonlijk in persoon te komen kijken maar jij hebt besloten de voorkeur te 
geven aan een online bezichtiging. 
Mijn collega heeft uitvoerig de woning aan jou laten zien en alles doorgenomen en besproken.  
Daarop heb jij een aantal punten aangegeven die je anders wilde hebben en deze zijn conform 
overleg uitgevoerd. 

Jij hebt een contract getekend dat bindend is, met daarin ook het volgende artikel;  

14.1 Huurder accepteert het gehuurde in de staat waarin het aan hem getoond is 

tijdens de live videobezichtiging. 

Graag wil ik je erop attenderen dat het extreem uitzonderlijk is dat jij deze overeenkomst mag 
ontbinden. Daar waar de eigenaar dit absoluut niet hoeft te doen op basis van de door jou 
aangegeven punten. Normaal zou jij de volledige periode van 12 maanden huur plichtig zijn.  
  
Deze transactie heeft plaatsgevonden en daar hoort een factuur bij. Deze factuur zou normaal 
gesproken naar de eigenaar gaan. Echter aangezien jij je terug trekt en de overeenkomst wilt 
ontbinden zal deze factuur met kosten naar jou gaan.  
  
Deze kosten zijn 1 maand de bruto huur + 21% btw + de aanmeldkosten voor de woning op diverse 
netwerken en websites.  
  
Deze factuur zal naar de eigenaar worden gecrediteerd en opmaakt worden voor jou. 
Dit zal een deze dagen gebeuren. Vervolgens zal dit worden verrekend en het overige bedrag zal naar 
jou terug gestort worden.  
  
Je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
  
Met vriendelijke groet | Kind regards, 
  
Kim Brokke 

  

  

  
Mauritskade 61 

2514 HG Den Haag  



  
+31 70 711 38 11 

info@i-re.nl 
www.infinitasrealestate.nl 
  
The Real Estate Match Makers 

  
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke of 
persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te 
vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u 
bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen 
geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Uw gegevens 
worden in vertrouwen behandeld en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld 
zijn. Dit volgens de nieuwe privacywetgeving (AVG). 
  
Your data will be treated in confidence and used only for the purposes for which they are 
intended. This according to the new privacy legislation (AVG). 
 
 
 

Van: Esther sessink 
Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 19:11 
Aan: Info | Infinitas Real Estate 
CC: Marco Goedbloed Hortus Groep 
Onderwerp: RE: Ontbinding huurovereenkomst | Hofweg 29 Den Haag 
 
 
dit heb ik 02-03 zwart op wit van jullie ontvangen 
in afwachting van wat hieronder is genoemd: 

 
contract IS PER DIRECT ontbonden 
De overgemaakte huur en borg zullen per omgaande aan u worden overgemaakt. 
 
alles wat er daarna nog geronseld wordt, valt buiten deze belofte 
 
per omgaande is volgens deze mail 02-03. 
 
als dit niet vandaag geregeld is, zie ik mij genoodzaakt stappen te ondernemen 

 

  
  
  
 

Van: Court Of Zion 
Verzonden: maandag 13 maart 2023 08:59 
Aan: info@i-re.nl 
CC: esthersessink@outlook.com 
Onderwerp: Ontbinden contract en Terugbetaling 
Urgentie:Hoog 
 

mailto:info@i-re.nl
http://www.infinitasrealestate.nl/
mailto:esthersessink@outlook.com
mailto:info@i-re.nl
mailto:m.goedbloed@hortusgroep.nl
mailto:info@courtofzion.org
mailto:info@i-re.nl
mailto:esthersessink@outlook.com


Aan kim brokke, 
 

De Schepper Werkt Zijn Einde eindtijd Reformatie Uit, 
Hij Heeft Court Of Zion Ingesteld Tot Het Bewerken En Uitspreken Van Het Absolute 
Recht Vanuit Zijn Troon. 
 

Aangaande esther sessink: er is haar Een Opgeknapt Appartement toegezegd, de naam 

residentie waardig. 

Aan deze belofte is door jullie niet voldaan; volgende schreef danielle holleman  s.d. 02-03-
2023 haar: 
 

'Wij zien dan ook geen andere optie de huurovereenkomst te ontbinden.  
Wij bevestigen dan ook dat de huurovereenkomst per direct is ontbonden.  
De overgemaakte huur en borg zullen per omgaande aan u worden overgemaakt.' 
Zie bijlage. 
 

over deze beslissing en toezegging van jullie kant, wordt daarna 
middels hekserij gedraaid! 
je Belofte niet nakomen is uit de boze, geld achterhouden is stelen 
hoe je hier buiten Gods Heilige Orde over denkt is dus hekserij 
 
 

Vanuit God Zelf,  

Vanuit Court Of Zion Gebied Ik jullie de door jullie toegezegde terugbetaling van 
huur en borg DIRECT, Dus zoals jullie zelf spreken in jullie overeenkomst, PER 
OMGAANDE, te voldoen. 

 

Dit niet doen bewerkt Het Oordeel Van De Allerhoogste over jullie, jullie familie,  
en over degene die mét jullie staan. 

Aangaande jullie zelf: spot niet, opdat jullie banden niet nog strakker worden aangetrokken, 
Maar Bekeer jullie diep En Vertrek UIT babylon wereld-systeem, opdat jullie niet nog langer 
deel nemen aan haar zonden en jullie geen deel krijgen aan haar plagen!..fundamenten 
komen bloot te liggen, fundamenten schudden, alles gaat om; kijk om je heen; het gaat hard 

In En Vanuit Agapé jullie Aangereikt; ieder mens Is Kostbaar Geschapen En Geroepen; 
niet Bedoelt om met het verderf ten onder te gaan; Het Woord Is Gesproken; de keuze is 

aan/De Keuze IS AAN jullie. 

 
In Naam Van De AllerHoogste, 
 

Zijn Getuigen, 
Joshua David Israel Immanuel Ben Sion 
Richter  En Keurmeester In Het Nieuwe Werk 
- Jesaja 43:19, Mattheus 26:13, Openbaring 12 - 

Mede Namens Theodora Maria Aquila Deborah Bat Sion, Hoge Priesteres Van De 
Ascensie En Descensie,  
Overziener, Omvatster, En Aanstuurster In De Rivier Van Volheid Der Zeven Geesten 



Gods  
- Psalm 87:5, Jesaja 43:19, Mattheus 26:12, Openbaring 11:15, Openbaring 12 - 

 Court Of Zion 
CourtOfZion.Org 

 
 

Van: Esther sessink 
Verzonden: woensdag 15 maart 2023 11:23 
Aan: Info Infinitas Real Estate 
Onderwerp: sleutels 
 
 
danielle, je antwoordt opnieuw niet op mijn mails 
 
Nog even tot jouw bewustzijn: jij bent degene, die mij zei de sleutels bij jullie in de brievenbus te 
gooien. Dus je accepteerde mijn weigering, hebt de sleutels ontvangen. 
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Foto’s behorend bij email d.d. 02-03-2023 om 00.40 uur: 
 









































































































 
  



 

Teshuva 

adres:  Kwikstaartlaan 42 – D7406 

3704 GS Zeist 

iban:  LT803250014032191677 

t.n.v. Teshuva  

KvK 78186617 

tel:  +31 (0)6 24645943  

email:  esthersessink@outlook.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nostra beheer bv 

t.a.v. w. van der vliet 

zinkwerf 67 

2544 ec  KvK 27265159 

 

 

Factuur  
Datum   :  01-03-2023  
Factuurnummer  :  20230301-1 

 

 

Omschrijving    uren  tarief p/u  bedrag  
 

Verloren werktijd   11,5  88,-   1012,- 

 

 

Subtotaal:    1012,- 

Btw 21%   212,52 

  

`      Totaal:    1224,52 
 
 

 
- Per omgaande te voldoen - 

  



 

Teshuva 

adres:  Kwikstaartlaan 42 – D7406 

3704 GS Zeist 

iban:  LT803250014032191677 

t.n.v. Teshuva  

KvK 78186617 

tel:  +31 (0)6 24645943  

email:  esthersessink@outlook.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nostra beheer bv 

t.a.v. w. van der vliet 

zinkwerf 67 

2544 ec den haag  KvK 27265159 

 

 

Factuur  
Datum   :  02-03-2023  
Factuurnummer  :  20230302-2 

 

 

Omschrijving    aantal  tarief p/e bedrag  
 

Videobezichtiging 01-02-2022  10 min   88,-  14,67 

 

Contact mbt huurvoorwaarden   240 min (4 uur)  88,-  352,- 

en contract                    

Regelen en annuleren verhuizers  150 min (2,5 uur) 88,-  220,- 

en klusdienst          

Regelen en annuleren parkeerplek 210 min (3,5 uur) 88,-                    308,- 

met spoed 

Regelen en annuleren verzekeringen 90 min (1,5 uur) 88,-  132,- 

 

Subtotaal   1026,67 

Btw 21%   215,60 

 

Huur parkeerplek 03-2023   2   75,-  150 

en 04-2023 (incl. btw)  

 

Treinticket retour    1   35,34  35,34 

 

      Totaal:    1427,61 
 
 

 
- Per omgaande te voldoen - 

 


