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ANTICIPATIE-EXPLOOT 

(art. 126 Rv jo. art. 353 Rv) 

 

Heden, de                                             tweeduizend 

tweeëntwintig, ten verzoeke van: 

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ORACLE 

NEDERLAND B.V., gevestigd te Utrecht, die te dezer zake woonplaats 

kiest aan de Beethovenstraat 533, 1083 HK Amsterdam, ten kantore van 

mr. M.H. de Boer (Ysquare B.V.), die door Oracle Nederland B.V. tot 

advocaat wordt gesteld en deze zaak behandelt samen met mr. A.G.D. 

van der Wolk (Morrison & Foerster LLP);  

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SFDC 

NETHERLANDS B.V., gevestigd te Amsterdam, die te dezer zake 

woonplaats kiest aan de Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, 

ten kantore van mr. G.H. Potjewijd en mr. D.J. Beenders, die door SFDC 

Netherlands B.V. tot advocaat worden gesteld; 

3. de rechtspersoon naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika 

ORACLE CORPORATION, gevestigd te Austin, Texas, Verenigde 

Staten, die te dezer zake woonplaats kiest aan de Beethovenstraat 533, 

1083 HK Amsterdam, ten kantore van mr. M.H. de Boer (Ysquare B.V.), 

die door Oracle Corporation tot advocaat wordt gesteld en deze zaak 

behandelt samen met mr. A.G.D. van der Wolk (Morrison & Foerster 

LLP);  

4. de rechtspersoon naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika 

ORACLE AMERICA, INC., gevestigd te Redwood Shores, Californië, 

Verenigde Staten, die te dezer zake woonplaats kiest aan de 

Beethovenstraat 533, 1083 HK Amsterdam, ten kantore van mr. M.H. de 

Boer (Ysquare B.V), die door Oracle America, Inc. tot advocaat wordt 

gesteld en deze zaak behandelt samen met mr. A.G.D. van der Wolk 

(Morrison & Foerster LLP); 

5. de rechtspersoon naar het recht van de Verenigde Staten 

SALESFORCE, INC., voorheen genaamd SALESFORCE.COM, INC., 

gevestigd te San Francisco, Californië, Verenigde Staten, die te dezer 
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zake woonplaats kiest aan de Claude Debussylaan 80, 1082 MD 

Amsterdam, ten kantore van mr. G.H. Potjewijd en mr. D.J. Beenders, 

die door Salesforce, Inc. tot advocaat worden gesteld; 

 

heb ik, 

 

 

 

AAN: 

de stichting STICHTING THE PRIVACY COLLECTIVE ("TPC"), gevestigd 

te Amsterdam, die in deze zaak woonplaats heeft gekozen ten kantore van 

haar advocaten mr. Chr. A. Alberdingk Thijm en mr. F.M. Peters (bureau 

Brandeis B.V.), alsmede prof. mr. I.N. Tzankova en mr. drs. Q.L.C.M. 

Bongaerts (Birkway B.V.), mijn exploot doende aan de Sophialaan 8, 1075 

BR Amsterdam, zijnde het kantooradres van mr. Chr. A. Alberdingk Thijm 

en mr. F.M. Peters voornoemd, alwaar ik een afschrift van dit exploot:  

 

❑ heb gelaten aan:                                                                                   

 

❑ heb achtergelaten in een gesloten envelop waarop de door de wet 

voorgeschreven gegevens zijn vermeld, omdat ik daar niemand aantrof 

aan wie ik rechtsgeldig een afschrift kon laten; 

 

 

AANGEZEGD: 

dat TPC bij exploot van dagvaarding, uitgebracht op 28 maart 2022 door 

[X], toegevoegd gerechtsdeurwaarder ten kantore van [X], 

gerechtsdeurwaarder te [X], in hoger beroep is gekomen van het vonnis dat 

de rechtbank Amsterdam onder zaak- en rolnummer C/13/688682 / HA ZA 

20-863 op 29 december 2021 heeft gewezen tussen TPC als eiseres en 

rekwiranten als gedaagden; 
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dat TPC bij voornoemd exploot rekwiranten heeft gedagvaard om te 

verschijnen ter terechtzitting van het gerechtshof Amsterdam op dinsdag 26 

juli 2022 om 10:00 uur; 

 

dat rekwiranten de roldatum waartegen zij zijn opgeroepen wensen te 

vervroegen; 

 

 

 

MET OPROEPING: 

om op dinsdag negentien april tweeduizend tweeëntwintig (19-4-2022) 's 

ochtends om 10:00 uur, niet in persoon maar vertegenwoordigd door een 

advocaat, te verschijnen in het geding ten overstaan van het gerechtshof 

Amsterdam, te houden in het Paleis van Justitie aan het IJdok 20, 1013 MM 

Amsterdam, 

bij gebreke waarvan rekwiranten zullen vorderen dat zij van de instantie 

worden ontslagen met veroordeling van TPC in de kosten van het geding, 

alsmede in de gebruikelijke nakosten (zowel zonder als met betekening), te 

vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 

veertien dagen na de datum van de uitspraak. 

 

 

        

        Deurwaarder 

 

De kosten van dit exploot zijn:  EUR 


