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Betreft; wederhoor 

Aantekenen 

 

Geachte heer Portein, 

 

Tot mijn onplezierige verbazing werd ik gewezen op de artikelen Kleintje Muurkrant nummer 533 en 

534. 

ln het kader van wederhoor, verzoek ik u om onderstaande gegevens nader te onderzoeken en ook 

te publiceren. 

 

U schrijft over Toscander als een in Nederland gevestigd vastgoed vehicle. Dit is onjuist en 

wel omdat Toscander Vastgoed is opgeheven in 2007/2008 door haar toenmalig directeur en enig 

aandeelhouder. 

Wel is Toscander Holding SL actief in Spanje, maar niet als Nederlandse vastgoed holding, doch als 

mijn priveholding en eenvoudig na te vragen bij de Kamer van Koophandel. 

Als u toch op de site van de Kamer van Koophandel zit, kijk dan gaarne ook even of Toscander actief 

is geweest ,of ingeschreven is in de U.K. of in de Verenigde Staten. Het antwoord is nee. 

 

Het is juist dat Nedcoin 1 en Nedcoin 2 voornemens is om de exploitatie te gaan voeren in; 

Molensteeg 1 en O.Z. Achterburgwal 30 te Amsterdam, betreffende speelautomatenhal. Er is geen 

sprake van aankoop en ook nooit geweest, wel sprake van een huur situatie. 

Betreffende de door u gemelde kartbaan kunt op google zien dat er geen kartbaan is in Malaga. 

Er is er wel een op ca 100 km afstand in Campillos. 

Toscander is voornemens met een reeds 3 jaar geleden ingediend plan , een kartbaan aan te leggen 

middels de in 2012 hiervoor opgerichte Kart Park Malaga SL. 

 

Mijn contact met de heer van der Rhee is ontstaan in Hotel Club Marbella, een plaats van 

samenkomst voor Nederlanders in de omgeving van Marbella. 

Ik heb geen andere band met de heer van der Rhee dan zijn aanbod om een financiering voor mijn 

nieuwe zakelijke activiteiten mogelijk te maken. 

Het is echter nooit tot een financiering gekomen. Beloftes werden niet nagekomen dus is ook de fee 

van 2 x 15.000 euro niet betaald. Deze was wel opgenomen als commissie bij het succesvol afsluiten 

Ik dacht in de heer van der Rhee een nieuwe financieringsmogelijkheid te hebben aangeboord, 

Financiering van entertainment exploitatie is op het moment helaas niet eenvoudig te verkrijgen in 

de huidige markt met weigerachtige banken. 

 

Mag ik u er verder op wijzen dat ik nooit veroordeeld ben of met de politie in aanraking geweest en 

ook niet de pretentie daartoe heb.  



 

 

De heren Janko F Rottmann ken ik alleen uit het concept kontrakt dat de heer van der Rhee aan mij 

voorlegde Ik heb deze persoon nooit persoonlijk ontmoet. 

De namen Janus Goldstein en Peter M Bogen ken ik niet en ik heb ze nooit ontmoet 

Endstra en Holleder ken ik uit de pers, ik ken ze niet en ik weet niet waar dit vandaan komt. 

 

De heer Marcel Kaatee ken ik wel in persoon als de bestuurder van voornoemde speelautomatenhal 

adressen en enkel inzake de huur van de bovengenoemde exploitaties 

 

Uw artikel met apert en aantoonbaar onjuiste informatie gaat mij mogelijk schade toebrengen. 

Ik neem aan dat dat u dit artikel schrijft op informatie van externe bronnen, echter deze bronnen 

heeft u niet aangegeven. Bij schade door toedoen van deze gepubliceerde onjuiste informatie rest 

mij geen andere optie dan u aansprakelijk te stellen voor alle geleden en nog te lijden schade. 

U kunt dit dan weer verhalen op uw bronnen maar dat is wel erg veel gedoe voor een fantasie 

verhaal met alleen maar verliezers. Bovendien is het voor u als journalist nu eenvoudig om 

aangeleverde informatie te controleren. 

 

Ter voorkoming van nog meer ellende en volgende rechtsmaatregelen waar ik niet op zit te wachten, 

verzoek ik u in het kader van wederhoor, te vragen om vragen en opmerkingen in het vervolg aan mij 

voor te leggen via info@toscanderho|ding.com zodat ik u uit Spanje waar ik al jaren woon van 

repliek kan dienen.  

In vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd , 

 

Met vriendelijke groet, 

Einar F. La Lau 

 

Correspondentie adres: 

Esema Legales 

Aven Ortega y Gasset 161,Bajo  

29006 Málaga Spanje 

 

 

 

 

 


