
Vent
Verzonden:
Aan:
Ccr
Onderwerp:

(ON)
donderdag 15 november 2018 15;42 004.

(ON)
(ON)

RE; Graniet Import Benelux 8 V /RWS - 20181348 [HEK K ELMAN. Nijmegen, FIO757282] Gelakt o.b.v. art. 10.2.e 8 11.1
urgentie:

wolK

Hoog

art . 1 1 . 1

Heb je al een reactie van de ILenz ontvangen
Oe termiin om te reageren loopt namelilk begin volgende week at,

Alvast bedankt.

~Groet

Mocht dat niet het peval zijn, wp je dan vragen of ze daar nog deze week lets van kunnen vinden7

Vanr (ON)
Verzonden: maandag 12 nommber 2018 12:4P
Aan: ~(ON)
Onderwerp: FW: Graniet import Benelux ILV./RWS - 20181348 [HEKKELMAN-NBmegen.FID757182]

V«maden nut Bbckgcny Wodc
(nol'isckbcrzy coml

Van: (ON) rws tda
Datum: maaadag 12 nov. 2018 1201 Phl
Aan:~ (ON)~rws nt, (ON) Brn s ois
Kopie: (ON)~ @rvs nt
Ondernvrp: RE Grsruet Impon Bmcbx BV/RWS - 20181348 PIEKKELLIAN-Npmcsm FID757182]

art. 11.1

Verwmden nut BbckBeny Wodc
(nsssv blackbeny.com)

Van:~ (ON) ~erwt rds
Datum: maandag 12 aov. 2018 8 14 Ahl
Aan:~r (ON) «g[rws nts
Kopie : (ON) s rds, (ON)
Oude mens RE Gramst Import Bmckrx BV/RWS - 20181348 [IEKKElrVIAN-N73negcnPID757182]

Hol~
Als er al een schriftelijke reactie is geweest dan vanuit~(misschien een mail maar dat staat me niet zo bij).

Werkenpakket heb ik de brief al doorgestuzd.

etoobos,W
Verzonden met Btackaen)i Work(www blackbenv.com)

Van: (ON)"
Vermadenr 9 nov. 2018 1300
Aan: (ON)"
Oadermupr RE Granrct Import Bcrwkw B V./RWS - 20181348 ~IAN-Npnwmnp]D757182]

Vanr ~(&e)
Verzonden: vnldag 9 rxswmber 2018 12: 54
Aan: W~ M(ON)
CC; (ON)
Onderwerp: FW; Granret import Benelux BV./RWS - 20181348 [HEKKEIMAlemimepwLFIO757182]

Ook nog even aan jou en cc aan~
Heb deze brief op verzoek van ~ ook al doorgestuurd naar en
hgheen met dit

bedrijf

ee gesprek gehad (en meerdere malen contarz peharj).

In de brief staat dan men binnen 2 weken reactie wil hebben en dat we ons standpunt aanpassen ) en anders volpen er juridische stappen

Niemand heelt verder nog gereageerd op de brief. HH heeR gesprekken gevoerd maar VV I~ formeel verantwoordelijk voor het beoordelen van Bbk-meldingen.
Ik weet niet zo goed wie deze brief nu formeel moet beantwoorden...

Vanr ~(ON)
Verzonden: woensdag 7 rwvember 2018 12;00
Aanr (ONB ~(ON); (ON)
CC; (ON)
arderwerpr FW; epaulet Import Benelux BV./RWS - 20181348 [HEKKELMAN-ie)magen.FID757182]

Hol~~ en~,
~en ik krepen per mail deze brief van de advocaat van Graniet imp~en w~aa e~en hele oos peleden een gesprek mee heeft pevoerd nav de Honswijkerwaarden).



Men verwacht binnen 14 dagen een reactie.

Groetjes, W
Vani [maibo:~C hekkeiman.nlj
Verzonden: woensdag 7 november 2018 11;32
Aanl ~(GNJ; "

(GMJ
atderwerp: Graniet Import Benelux B.V./RWS - 20181348 [PGKKELMAN-Nijmegen.FID737182J

Geachte geachte

Bijgaande brief zend Ik u namens de heer

Met vriendelijke groet,

Secretaresse

N kkelman Advocat n N.v.
Pn s bernha dstrast I
6521 AA Nl eoen
Postbus 1094
6501 88 NI Oen

7 024 . 382 84 66

F 024 . 382 83 88
til ekk I an,nl

w .hakkel an.nl

Wekkelman,"=-v-


