Jaco Grobler <jaco@ob7.co.za>

RE: [EXTERN] Re: [EXTERN] Re: [EXTERN] band saag
1 message
Grobler, Willem <willem.grobler@medtronic.com>
To: Jaco Grobler <jaco@ob7.co.za>

Mon, Nov 20, 2017 at 10:10 AM

Hi Jaco , dankie vir jou brief en jammer as ek jou seer gemaak het , was regtig nie my bedoeling nie. Die
hele huis ding het net met my weg gehardloop tot n punt to wat ek nie meer ander uitweg gesien het nie.
Ek is net gou by die werk , ek sal terug skryf en al jou vrae beantwoord later vandag met al die detail, as dit
reg is met jou.

Weereens jammer vir enige ongerief wat ek veroorsaak het.

Groete

Willem Grobler
Product Manager | STI – Hernia Care
Medtronic
VCnr Bridal Veil Road & K101 Pretoria Main Road | Midrand | SOUTH AFRICA
P.O. Box 8108 | HALFWAY HOUSE | 1685
Office: 011-542-9607 |Mobile: 076 021 0212
willem.grobler@medtronic.com
medtronic.com | Facebook | LinkedIn | Twitter | YouTube

LET’S TAKE HEALTHCARE
FURTHER, TOGETHER

From: Jaco Grobler [mailto:jaco@ob7.co.za]
Sent: 19 November 2017 05:00 PM
To: Grobler, Willem
Subject: [EXTERN] Re: [EXTERN] Re: [EXTERN] band saag

Middag Willem,

Jy vermy nog steeds my vraag. Die en ons vriendskap het niks met mekaar te doen nie. Ek stuur e-mail want ek vermy om
met mense te praat as dit net seer maak. E-Mail hou emosies hier uit. Jammer as dit jou oﬀend, bedoel niks slegs daarmee
nie.

Jy wou my huis koop en het die R300K deposito by my geleen om dit te kan doen. Nes jy die res by jou bank geleen het.

Die ooreenkoms wat jy met my gemaak het:
1.

Jy is besig om jou kamp sleepwa te verkoop vir R175K. Jy gaan die gebruik om my lening terug te betaal.

2.

Jy het gepraat van a groot bonus wat jy gaan kry en dit gebruik om terug te betaal.

3.

Jy het gepraat van a belegging wat loskom na jou skei saak verby is vir die terugbetaling.

4. Die res, wat volgens my a klein bedrag sou gewees het kon jy dan oor 10 jaar afbetaal teen dieselfde
rentekoers as wat ek sou gekry het by Investec.
Tot dusver het jy nog net R1K terugbetaal en geen verskoning / verduideliking gemaak hoekom jy nie die ooreenkoms
nagekom het nie.

Jy het die huis in Jun in die mark gesit. Die huis verkoop. Getrek na a ander blyplek. Die koper laat intrek terwyl my masjiene
nog in die huis is.
Na dit als se jy my die huis is verkoop vir R1.4M en jy het my band saag daar gelos. Dit is duidelik dat die ou nie van plan is
om dit terug te gee nie.

(Ek het een aand daar wou kuier en die bord gesien. Jy was daar met a wit kar. Die rede hoekom ek so lank laas vir jou kom
kuier het. Maar net gewag vir jou om my self te se. Het nie verwag jy gaan trek sonder om my te se nie?)

Jy kan nie ’n huis verkoop wat jy nog a lening op het nie en niks met die bank reël nie. Net so geld dit vir my lening, vriend
of nie. As jy die met jou bank probeer het is ek seker hulle sou dit as bedrog beskou het.

Jy het my gevra vir nog ’n lening vir die maatskappy wat jy besig is om te begin. Ek het jou gesê ek kan jou nie daarmee
help nie, ek het nie meer ’n inkomste nie.

Dit is logies dat jy jou deposito en lening moet terugbetaal voor jy die huis verkoop en nie die deposito lening vir iets anders
kan gebruik nie.

Gebaseer op die manier wat jy die hanteer het is dit redelik vir my om te wil weet wat jou plan is.

Laat weet my nou asseblief wat jou plan is. Ek het die geld nodig en verwag dat jy dit nou terugbetaal saam met die verkoop
van die huis.

As ek verkeerd is, is ek regtig jammer. Jy het vir my gelieg oor die en ander, ek verstaan nie hoekom nie.
Ek weet jy sal die terugbetaal. Ek wil net sekermaak jy verstaan dat jy die lening nou moet terugbetaal en nie aanneem jy
kan dit vir iets anders gebruik nie.

Groete,

Jaco

2017-11-17 14:10 GMT+02:00 Grobler, Willem <willem.grobler@medtronic.com>:
Hi Jaco , dis jammer dat ons mekaar moet email?

Jy weet wat jy alles vir my beteken en ek sal jou nooit skroef nie , en al vat dit wat , ek sal jou elke sent
betaal , ek probeer my bes om weer op my voete te kom .

Sal graag met jou n bier wil kry en chat , skree as jy tyd het

Groete
Willem
Sent from my iPhone
On 17 Nov 2017, at 11:22, Jaco Grobler <jaco@ob7.co.za> wrote:
Hi Willem,

Ek verstaan nie wat aangaan nie?

Die huis is klaar geregistreer op die nuwe eienaar se naam. Vir dit moes jy ‘n elektriese sertifikaat gehaat
het. Hy kan nie nou vra dat iets reg gemaak moet word nie.

Ek het vir Alfred gebel. Toe ek verduidelik ek wil my goed kom haal was hy dadelik kortaf en gesê hy sal my
terug bel. Hy het nie so gemaak nie. Ek verstaan hy dink hy kan die goed koop?

Die huis was geadverteer vir R2.5M - R2.25M en verkoop vir >= R1.6M. Jy het vir my gesê jy het verkoop vir
R1.4M?

Reël asseblief met Alfred ’n datum en tyd wat ek die goed kan gaan optel.

Jy het nie geantwoord om my navraag 13 Oct. Betaal asseblief die uitstaande deposito vir die huis in my
rekening binne die volgende 14 dae.

Ek stel nie belang om hierdie verder met jou te bespreek nie.

Groete,
Jaco

On Fri, Nov 17, 2017 at 7:45 AM, Grobler, Willem <willem.grobler@medtronic.com> wrote:

Hi goeie more Jaco.

Hier is Alfred se nommer 083 391 3179

Ek het die bandsaag en die treadmill eenkant gehou daar en dan jou bokse saam met my
gevat.

Skree as jy nie reg kom met hom nie ,ek en hy baklei op die oomblik omdat hy wil he^
ek moet R35 000.00 betaal om die huis se elektriese bedrading reg te maak. (Groot
issue wat by die prokereurs le^)

Ek is die week in kaapstad , sal help as ek terug is , skree as jy hulp nodig het.

Groete

Willem Grobler
Product Manager | STI – Hernia Care
Medtronic
VCnr Bridal Veil Road & K101 Pretoria Main Road | Midrand | SOUTH AFRICA
P.O. Box 8108 | HALFWAY HOUSE | 1685
Office: 011-542-9607 |Mobile: 076 021 0212
willem.grobler@medtronic.com
medtronic.com | Facebook | LinkedIn | Twitter | YouTube

LET’S TAKE HEALTHCARE
FURTHER, TOGETHER

From: Jaco Grobler [mailto:jaco@ob7.co.za]
Sent: 16 November 2017 04:55 PM
To: Grobler, Willem
Subject: [EXTERN] band saag

Hi,

Stuur asseblief die nommer van die mense wat jou huis gekoop het. Ek wil reël om my band saag
te gaan haal.

Groete,
Jaco
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