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Hi Diana,

Ik heb ie noo niet meeoenomen in de mailwisseling maar wil ie toch de stand van zaken van dit moment niet onthouden. Ais je ziet wat

1
B~ " : Ik hoop dat

ga ik bijna denken ~R ~~. Het leek me goed je wel even mee te nemen hierin. Hartelijke groet,

May

Ik hoop dat

denk ik dat je het met mj eens bent

(ZN)

Vani Kerldwf, May van de (ZN)
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 16:5$
Aanr
OO: (ZN);
aiderwerpt RB slappen
tagentiet Iktog

(ZN);

Hi heren,

Sorry maarditisvoormii

Ik ben opnieuw erg dankbaar voor jullie inzet en hoor heel graag van jullie, hartelijke groet,

May

Vani (ZN)
Verzonden: dmsdag 29 oktober 2019 16:39
Aans Kerkho~fMay van de (ZN)
OCt I (ZN)
Onderwerpt Fytn smppen

h jay, ndje eens kgken ofdir mldoende n en ofer aog aaupasmgen gedaan smeten nmden ( zag kmi wig een aantal spebbuten) naar dw Inzmen tm er later mg us babn We lobben geprobeerd «steel ab
ongeluk op twoglbjmn te bloten zw bet mtm als eerste sm:ge cow:ept,~
Verzonden nat BlackBeny Wmk
(tsmm blackb~coiB)

Van: ZN
Datum: dosdag 29 okt 2019 4 08 PM
Aan: (ZN)
Ondernurp: RE stappen
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(ZN) ~dtrws nt,

Klopt helemaal

Het vriendelijke groet,

ibik t t tzdNdo 4

p tb 2222, ssoe oaut ut

es m I

k t t t.

van: (zN)
Verzonden; dinsdag 29 oktober 2019 16;0$
A ans (m); (ZN);
aiderwerpi FW: Mappen

Heren,

In overlap met ~ flink ingekort:

Op basis van de rernnte interne besluitvorming is de tweede gbk-melding met kenmerk 504391«sioedgekeurd. Met als basis daaronder het certificaat en de toelichting.

Op maandag 4 november 2019 worden de meeste resultaten van deze monstemame verwacht en kan handhaving bepalen of de toepassing onder het huidige certificaat door kan gaan.

Met vriendelijke groet,


