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Urgentie: Hoog

.Met vriendelijke groet,
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Vani ailto~brabob.nl]
Verzonden: vrgdag 7 ddober 2016 14:37
Aani m ~(ZN)
CC: ZN); (ZN);
Onderwerp: RE: Cerhiicaat IZG 039-2 (Bbk-melding 360166)
ugentiei Ftrog

Beste~n collega'),

Zo u ie ons nader kunnen informeren over het signaal dat ie hebt ontvangen. Welke collega heeft ie wanneer welke mformat i e verstrekt? ie kunt ie voorstellen dat we iouw signaal se neus nemen. Nog
nooit eerder hebben als BraBoB problemen gesignaleerd bil de varwe rkmg van granuh e t m GBT s. Nog zijn wii ge in forma e rd over eventuele baps rkmgen in het gebruik van granuhat als bauwstof m de
GVVW.

Graag ontvangen wij meer informatie van je. Wri nemen vanmiddag nog mntact op met de producent.

Met vriendelijke groei,
Bragog b.v.

T: 0031 (0)6~
46raSoS
Pastoor P. Thgssenlaan 41
6029 RL STERKS EL

Postbus 87
5710 AB SOMEREN

Telefwmi 040 - 2055 810
Faxi Dm - 2055 811
http://www.brabob.nl

Ons kanteor is gevestigd op www.poort43.nl.

Uw slagvaardige en mnovatwvc partner in het ns negen van grond en bouwstoffen
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van ZN) (mailto rws.nl]
Ve rzo n d e n : vnl dag 7 oktober 2016 13 30
Aani nederzand.nl&
CC: brabob.nl&;
Onderwerp: RE: Certificaat IZG 039-2 (Bbk-melding 360166)

(ZN) rws.nl&; N) N) tarws.nl&

Beste~
Zoals aangegeven staat erin principe 5 werkdagen voor het afhandelen van een Bbk-melding. Als je dit op een kortere termijn wilt toepassen en er geen ruis op de lijn zou zitten, zou ik daar geen
probleem mee hebben, nu wel .....
Een collega heeff mntact gehad met stichting bouw kwaliteit en kreeg signalen vanuit Bouwkwallteit dat zij vinden dat

. Degene die hier over gaat is vandaap niet meer bereikbaar, die moet ik maandag bellen.
Als deze op maandag aangeeft (per mail bevestigt) dat het niet toegepast mag worden, dan zal op basis van deze mail gemndudeerd worden dat de grond niet toegepast mag worden en zal de
Bbk-melding negatief worden beoordeeld. 11.1
Ik heb nu verlof en ben telefonisch niet bereikbaar (prive-afspraak).

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zu(d-Ffeder)and
Zuidw a I 58 I 5211 )K 's-Hertog enbosch
Postbus 25 I 6200 MA Maastricht

M +31(0)6~
www.rlikswaterstaat.nl
Volg ons op Facebook, Twitter en in~sta ram



Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Dinsdag- en vrijdagmiddag zijn mijn vaste vrije middagen

Vent
Verzonden: vnldaq 7 oktober 2016 12:33
nant &ZN)
Onderwerp: FW: Cerelicaat IZG 039-2

oag~

nederzand.ng

Zoals zojuist bespreken zend ik ie hierbij het betreffende carbf least en een ach arm afdruk van de erkenning.
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Pas zoekaktie aan
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Met vriendelijke groet,
NEDERZAND Prujectntanagement Bv

Dijk 61 6666 Kn Winssen
Tel(026) 679 02 16
Mobiel06-

Dnederzand. nl
www.nederzand.nl


