ll:\liNI}.

G

\l)\{)(.'\'il:\
30

betrokken personen
Lindhout Holding, PsL Groep en/of de Deelnemingen
PsL Groep en/of de
ertoe te bewegen contracten met Lindhout Holding,
Gedurende voornoemde
Deelnemingen geheel of gedeelteliik te verbreken.
enige werknemer
periode van drie iaren is het Lindhout voorts niet toegestaan
Deelnemingen in dienst te nemen
van Lindhout Holding, PsL croep enlof de
c.q. te hebben.

9.3

9 omschreven verplichting
Ingeval van een inbreuk op een in dit Artikel
van Hestia aan Lindhout
verbeurt Lindhout aan Hestia of ter vrije keuze
een direct opeisbare en niet
Holding en/of PSL Croep enlof de Deelnemingen
voor iedere inbreuk' alsmede
voor matiging vatbare boete van EUR 100.000
boete van EUR 25'000 voor
een direct opeisbare niet voor matiging vatbare
dat enige ingebrekestelling of
iedere dag dat de inbreuk voortduurt, zonder
recht van Hestia om
gerechteliike tussenkomst vereist is en onverlet het
gevolge van een dergelijke inbreuk
volledige vergoeding te vragen van de ten

geleden schade.
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