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Kurt Kristian Pedersen
Fra:
Dato:
Til:
Vedhæft:
Emne:

"Kurt Pedersen" <kurt@postme.dk>
13. februar 2015 08:24
<JOL026@politi.dk>
Overslag på varmepumpe og genvex.jpg
Re: Bedragerisag - Travlt ved håndvasken

Hej Jesper
Du snakkede om, at det kunne have indflydelse, såfremt jeg ikke har fået leveret den aftalte vare.
Jeg kunne ikke huske, hvad der stod i tilbuddet/overslaget, som jeg har vedhæftet.
Jeg har købt en luft til vand varmepumpe til helårsopvarmning og dermed fuld og hel erstatning for
min tidligere gaskedel.
Det har jeg godt nok ikke på skrift.
Men i overslaget står der heller ikke noget om, hvilken luft til vand varmepumpe, der skal leveres.
Så i min optik, der selvfølgelig er kraftigt farvet af mine briller, så har Betzer ikke leveret den aftalte
vare.
Jeg ved ikke om dette kan ændre forudsætningerne, men jeg bliver jo nødt til at forsøge alt det jeg
kan.
Jeg ved heller ikke om der er noget jeg har misforstået.
Er det sådan, at politiet kun kan tage en speciel slags bedragerisager, så der skal være et økonomisk
islæt.
Og betyder det så, at jeg selv kan anlægge en bedragerisag mod Betzer og syns- og skønsmanden,
når politiet ikke kan tage sagen.
Hilsen Kurt
From: JOL026@politi.dk
Sent: Thursday, February 12, 2015 11:40 AM
To: kurt@postme.dk
Subject: SV: Bedragerisag - Travlt ved håndvasken

Hej Kurt
Jeg kan oplyse om, jeg og min forestående er enige om, at sagen ikke har ændret karakter.
Vi har som følge heraf videresendt din henvendelse til Nordjyllands Politi, Central Efterforskning, Sektionen
for Økonomisk Kriminalitet ved Jørgen Jensen, og bedt ham tage stilling.
Du kan således forvente at få et skriftligt svar herfra.
Skulle Jørgen Jensen i lighed med os afvise anmeldelsen kan du påklage denne til statsadvokaten i Viborg,
men mere herom i den pågældende skrivelse.
En efterforskning vil således ikke blive iværksat førend Jørgen Jensen har taget stilling hertil.

03-03-2017
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Venlig hilsen
Jesper Olesen
Politiassistent

Lokalpoliti i Himmerland - Straffesager
Digterparken 2
9500 Hobro
lokal: (01) 4815
Mobil: +45 7258 1133
E. mail: jol026@politi.dk
Web: www.politi.dk/nordjylland

Fra: Kurt Pedersen [mailto:kurt@postme.dk]
Sendt: 12. februar 2015 11:18
Til: Olesen, Jesper (JOL026)
Emne: Bedragerisag - Travlt ved håndvasken

Hej Jesper
Jeg synes lige jeg vil nævne, at der på mandag, når jeg har afsendt min dokumentation til
procesbevillingsnævnet, efter min vurdering bliver travlt ved håndvasken.
Når procesbevillingsnævnet sender min dokumentation til modpartens advokat, så får de travlt med at dække
sig ind over for mine påstande.
Jeg kender selvfølgelig ikke Jeres tilgang til indsamling af bevismateriale, men hvis der bliver travlt ved
håndvasken, så ville det være en fordel at kunne registrere hvem, der ringer til hvem og også gerne, hvad de
snakker om samt eventuel email kommunikation.
Det er derfor ekstra vigtigt at få sat gang i sagen hurtigst muligt.
Hilsen Kurt

03-03-2017

