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Betalingsoppfordring - varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 om
tvangsfullbyrdelse i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav f) - varsel om
rettslige skritt

Vårt advokatfirma representerer Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet (DVFF)
viTrung Chan Ho Tran. Vi ber om at alle henvendelser i anledning saken rettes til vårt kontor.

Ideen om et minnesmerke som takk til det norske folk for å ha reddet vietnamesiske
båtflyktninger blc til i 2010 hos DVFF"

I perioden 19.09.2010 til 04.02.2012 var Hoa Duc Nguyen leder for foreningen. I denne
perioden ble Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke (VFM) opprettet som en egen
forening. Hoa Duc Nguyen er leder for VFM. DVFF var klar over at VFM ble opprettet, men
var uvitende om at VFM ikke var tilknyttet DVFF.

Prosjektet ble hovedsakelig finansiert av midler samlet inn av og fra frivillige. Fra 2010 og
frem til i dag er det innsamlet kr 1 938 538 til dette formålet. Dette er gjort ved å benltte
DVFF sitt navn og logo, mens pengene er gått til VFM.

Slik DVFF ser det, er derfor pengene samlet inn for dem. Vi ber om at beløpet innbetales vår
klientkonto 2220.18.45347 innen 14 dager fra i dag. Vær vennlig å merk beløpet med
følgende referanse: 14247. Dersom beløpet ikke er merket vil innbetalingen ikke bli registrert,
og vi kan da ikke ta ansvar for rettidig oppgjør.

Dersom Dere har innsigelser mot kravet, bes Dere om å meddele dette til oss innen 14 dager

fra dagens dato, jf. nedenfor. Det bes i så fall om en rettslig og faktisk redegjørelse for
innsigelsen.

Vi varsler herved om at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært, dersom kravet ikke blir oppfult i sin
helhet innen nevnte frist - og Dere heller ikke har fremsatt en begrunnet innvending mot
kravet. Vi viser til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, if. § 7-2 bokstav f). Saksomkostninger og

renter fra forfall og frem til avholdelse av tvangsforretning eller betaling kreves dekket av

Dere.
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For det tilfellet at Dere har innsigelser mot kravet, benytter vi anledningen til å varsle Dere om
at det vil være aktuelt å iverksette rettslige sl<ritt mot selskapet, jf. tvisteloven § 5-2. Vi gjør
Dere oppmerksom på at det også vil bli fremsatt krav om forsinkelsesrenter, jf.
forsinkelsesrenteloven.

Dere bes ta stilling til kravet og dets bakgrunn innen rimelig tid, og senest innen 14 dager fra
dato, jf. tvisteloven § 5-2 annet ledd.

Etter tvisteloven § 5-3, plikter begge parter å opplyse om viktige bevis i saken. Av viktige
bevis nevnes dokumentbevis og vitneutsagn, mer konkret e-post korrespondanse, faktura etc.

Dersom Dere sitter inne med bevis av betydning for saken, anmodes Dere om å fremlegge
disse innen ovennevnte frist. Vi gjør oppmerksom på Deres plikt til å opplyse om sentrale
dokumenter og relevante bevis, en plikt som gjelder uavhengig av om slike bevis måtte være
til Deres gunst eller ugunst, jf. tvisteloven § 5-3.

Dersom Dere har spørsmål i sakens anledning, vennligst ta kontakt med vårt advokatkontor.

Med vennlig hilsen

6Mt ruff
Trine Lise Elmholt
advokatfullmektig


