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From:

Sent: vrijdag 14 december 2018 11:52

To:

Subject: RE: verslag_scopaff_december_2018

Attachments: verslag_scopaff_december_2018 v2.docx

Hoi , 

 

Dank. Ik heb je aanvullingen overgenomen in mijn versie die ik nog op puntjes wat heb bijgeschaaft. Zie bijlage.  

Zou jij 

trouwens de tekst van de verklaringen bij de twee B-punten nog willen toevoegen? Heeft COM je trouwens gevraagd ze 

te mailen zodat zij ze in hun verslag kunnen opnemen? 

 

Groet, 

 

 

 

 

Van:  [mailto: @minez.nl]  
Verzonden: vrijdag 14 december 2018 11:09 

Aan:  
Onderwerp: verslag_scopaff_december_2018 

 

Ha , 

 

Hierbij jouw verslag met daarbij enkele kleine aanvullingen. Ik geloof alleen A.02.01 en C5 een kleine toevoeging.  

 

Groet,  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested 
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission 
of messages.  
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