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 Blerick,  25 september 2013 
 
 
Geachte heer Bartels, 
 
 
Ik moet u helaas verzoeken om mij niet meer lastig te vallen met uw briefjes.  
 
De inschrijving van de Kamer van Koophandel vermeldt dat Marcus Alphonsus Augustinus van 
Erven de wettelijk vertegenwoordiger is van ARAG. Uw naam wordt niet genoemd. Ik heb dan ook 
geen boodschap aan u. U zelf ook niet aan ons, want het ontbreekt uw brieven aan inhoud. 
 
De heer Van Erven is verantwoordelijk en de enige wettelijk vertegenwoordiger.  

- Daarom schreven wij hem  aan op 20 november 2012.  
- Daarom deelde ik u reeds op 29 november 2012 mee, dat ik alle correspondentie 

beschouw als geschreven door Marcus Alphonsus Augustinus van Erven. 
- Daarom was ons laatste contact met de heer Van Erven op 14 juni 2013. 

 
Mijnheer Van Erven schreef op 13 juni aan ondergetekende  

   

Van: Ergo335 . [mailto:mikevanerven@gmail.com] 
Verzonden: donderdag 13 juni 2013 15:46 
Aan: ruud@rooijakkersmode.nl 
Onderwerp:  
  

Jij hebt een probleem... Oh oh!  
  

Met vriendelijke groet,  
  

Mike van Erven 

 
en daags daarna op 14 juni schreef mijnheer Van Erven aan mijn support afdeling:     

Van: Ergo335 . [mailto:mikevanerven@gmail.com] 
Verzonden: vrijdag 14 juni 2013 18:09 
Aan: support@rooijakkersmode.nl 
Onderwerp:  
 

Je gaat hier niet ongestraft mee weg komen. Aiii... 
Met groet, 
  

Mike van Erven 

 
Zie onze website: www.rooijakkersmode.nl/arag. Hoewel wij ons over de inhoud verbaasden, 
hebben wij mijnheer Van Erven desondanks toch maar serieus genomen door hem een laatste 
schikkingsvoorstel te doen.  
 
Uit uw wederom inhoudsloze brief begrijpen wij dat uw mijnheer Van Erven nog steeds niet meer 
tekst heeft dan bovenstaande reacties, waarvan ik toch mag zeggen, dat die van een wat kinderlijk 
niveau zijn. Ik betreur het dat uw mijnheer Van Erven niet tot het volwassen inzicht komt, dat hij  
onbetrouwbaar en vooral onwettig bezig is en dat hij met zijn gedrag en opstelling de zaak alleen 
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maar onnodig verder op de spits drijft. Ook het zich verschuilen achter zijn eigen personeel acht ik 
onvolwasen en in strijd met zijn wettelijke verantwoordelijkheid. 
 
Van onze kant zijn wij koersvast en volhardend om deze zaak naar behoren af te wikkelen. Omdat 
de wettelijke volmacht van mijnheer Van Erven slechts een beperkte is en ARAG een Duits  
familiebedrijf is, ontkomen wij er niet aan om de voorzitter van het bestuur in Duitsland herr Dr. 
Paul-Otto Faßbender in de zaak te betrekken.  
 
Ons bezwaar en de hele gang van zaken is een direct gevolg van het beleid dat mijnheer Van 
Erven voert, althans waarop wij hem aanspreken. Wij willen weten in hoeverre dit beleid door 
Duitsland wordt gedragen of liever wordt afgekeurd. Wij willen er graag op vertrouwen dat herr Dr. 
Paul-Otto Faßbender nog niet vermoedt, welk gedrag van mijnheer Van Erven hem hier parten 
speelt. 
 
Omdat onze zaak niet alleen staat hebben wij drie nieuwe domeinen aangevraagd. Dat zijn: 
  

www.ARAGJAoderNEIN.de    -   www.ARAGJAofNEE.be    -    www.ARAGJAofNEE.nl.  
  

Wij willen hiermee breed aandacht vragen, maar ook bijval vinden voor de door ons gesignaleerde 
problematiek, waarvan wij op Internet lezen dat wij daar niet alleen in staan.  
Wij constateren 

- dat de belangen van ARAG en haar verzekerden niet parallel lopen en kunnen lopen 
omdat ARAG aan winstmaximalisatie moet doen,  

- dat ARAG daardoor niet de rechtsbijstand kan bieden die zij zegt te zullen bieden, 
- dat ARAG in voorkomende gevallen contact zoekt met de tegenpartij zonder dat de 

verzekerde daar weet van heeft, terwijl dat elke advocaat om reden van betrouwbaarheid 
ten strengste is verboden,  

- dat ARAG hier haar eigen voordeel mee doet,  
- dat ARAG op die manier zaken tegen beter weten kansloos kan noemen en ook noemt,  
- dat ARAG zo geen rechstbijstand hoeft te bieden en haar winst vergroot, 
- dat als de verzekerde bezwaar maakt, dat ARAG dat afwijst door het op de persoon te 

spelen en de verzekerde van de ene werknemer naar de andere verwijst,  zoals mijnheer 
Van Erven nu weer naar u verwijst en u op uw beurt weer verwijst naar weer een ander, 

- dat ARAG niet nalaat daarbij intimiderend te werk te gaan,  
- dat ARAG zelfs de verzekeringsagent aanschrijft om met zwartmakerijen en lasterverhalen 

te treden in diens relatie met de verzekerde, 
- dat het zich laat aanzien dat ARAG het zelf met de wet niet zo nauw neemt, zoals het 

Gerechtshof van Arnhem recentelijk concludeerde,  
- dat er nu een klacht loopt bij de Raad van Discipline dat ARAG haar eigen geschilregeling 

manipuleert, 
- dat als verzekerden teveel bezwaar maken dat ARAG botweg de verzekering opzegt, 
- dat mijnheer Van Erven de publiciteit zoekt met de kreet ‘FAIRPLAY’ maar dat dit zeer 

misleidend is, omdat zijn beleid juist verre van fair play is. 
 
U kan dit al uitvoerig lezen op onze website: www.rooijakkersmode.nl/arag Wij zullen die in stand 
houden, maar door het verloop van gebeurtenissen is het overzicht gaan tanen. De nieuwe 
websites zullen het overzicht en inzicht verbeteren.  
 
Dat is wenselijk en noodzakelijk omdat 

1. wij een stichting in het leven hebben geroepen, die via en met onze twee 
brancheorganisaties onze branchegenoten zal benaderen en wil verenigen om de krachten 
te bundelen,  

2. aan de problematiek een politiek aspect kleeft, dat verzekerden onbeschermd zijn tegen 
het grove manipulatieve en intimiderende geweld dat ARAG aan de dag legt.  
ARAG gaat zo ver dat zij meedeelt geen rechtsbijstand te verlenen, omdat de verzekerde 
te veel bezwaar maakt dat ARAG geen rechtsbijstand verleent. ARAG onderstreept dit  
door de verzekering op te zeggen. Deze gang van zaken is natuurlijk verre van 
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betrouwbaar te noemen.  Er moet regelgeving komen, die dit soort wangedrag onmogelijk 
maakt. 

 
Hoewel uw brief inhoudsloos is en juridisch gezien van generlei waarde, geeft hij wel weer uiting 
aan de niet nalatende manipulatiezucht van mijnheer Van Erven, alsmede aan zijn koppigheid 
waarin hij een minnnelijk regeling uit de weg gaat. Daarom zullen wij met volle kracht doorgaan in 
de koers die wij varen. Wij beloven niet te stoppen vóórdat deze zaak correct en naar behoren is 
afgewikkeld. Als dat met zich meebrengt, dat mijnheer Van Erven gevraagd moet worden zijn 
positie op te geven, zal ons dat niet tegenhouden. 
 
Indien u bezwaar wilt maken tegen onze aanpak en het feit dat wij mijnheer Van Erven 
verantwoordelijk stellen, dan kan u uw schriftelijke bezwaar, indienen bij onze Ombudsvrouw 
mevrouw Carla van Zantwijck. Uw bezwaar dient daarvoor in tweevoud te worden ingediend. Zij zal 
die dan in behandeling nemen en binnen de drie weken haar reactie op uw bezwaar geven. 
 
  
In vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd, 
Ruud Rooijakkers DAMESMODE 
 
 
 
 
R.J.A. Rooyakkers      
 
 
 
 
 
 
c.c.:   Marc van Erven, p/a mikevanerven@gmail.com  
   

         Herr dr. Paul-Otto Faßbender, p/a medien@arag.de  


