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betreft niet
de zoekvraag

Goeie actie!

wo 3'kt
Michele, weet even dat we ten
88nzl&n van joUw vraag over
granuliet hard bezig zijn.

11.1

Ik

hoop je snel verder te informeren.
Groetjes, Diana

Gk thx

do 28 nov.
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Michele Blom
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Goeie actie!

wa 36 okt.

Michele, weet even dat we ten
aanzien Vafl JOUW YrMg Over
granuliet hard bezig zijn.

11.1

Ik

hOOp je srIel verder te illfOrrneren.
Groetjes, DierIa

Qk thx

betreft niet
de zoekvraag

do 28 I16v.

Top thx. Zou je een korte
vraagstelling kunnen (laten)
maken~ En die mailen maar
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Michele Blom
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Goeie actie!

wp 39 okt,

Michele, weet even dat we ten
aanzien van jouw vraag over
granuliet hard bezig zijn.

lk

hoop je snel verder te informeren.
Groetjes, DIBM

Ok thx

do 28 nee.

Top thx. Zou je een korte
vraagstelling kvnnev (laten)
makend En die mailen maar
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Michele Blom
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fijne avond verder. Met de
benen op de bank! Bereik

~

vr 18 okt.

11.1

Michele, kunnen we vandaag even
bellen (na 'i uur)

E«oo»»E»- Het laatste gaat met name over de
DE ZOEKVRAAG

maar iemand mo
een knoop doorhakken. Groetje. 0
Diane
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Het laatste gaat met name over de
betreft niet
de zoekvraag

maar iemand moet
een knoop doorhakken. Groetjes,
Diana

Ik laat een driegesprek telefonisch
met jullie inplannen. Dat is t
handigst.

Michele,

Helemaal goed!

11.1

Diana

Top hartstikke fijn I



Top hartstikke fijn!

Wil je me even laten weten wanneer

Ik zou zeggen:

Mail is uit. Zit in je mailbox.
Jf

Top en ik houd je lijn aan. Thx
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11.1

Mail is uit. Zit in je mailbox.
Jf

Top en ik houd je lijn aan. Thx

vr 26 okt.


