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Goedemiddag 
 
Hierbij ter kennisname onze brieven, zoals zojuist inzake bovengenoemde aangelegenheden per
e-mail verzonden aan de betreffende personen.
 
Met vriendelijke groet,
 

 | Vanderwal & Joosten

@vwj.nl

Groenewoudsedijk 50
3528 BK, UTRECHT
Nederland
+31 (0) | Kantoor

www.vwj.nl
 
Wij werken samen met McLarens Global Claims Services | www.mclarens.com
KVK-nummer: 52235106 | Vanderwal & Joosten BV heeft ook kantoren in Amstelveen en
Rotterdam
 
DISCLAIMER: Dit e-mailbericht - en bijlage(n) indien bijgevoegd - is uitsluitend bestemd voor de bedoelde
geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit bericht per abuis ontvangt, dan
verzoeken wij u de inhoud niet aan derden kenbaar te maken en het bericht te vernietigen. 
 

























































 

 

 

VANDERWAL & JOOSTEN BV  •  REGISTER EXPERTS 
  

GROENEWOUDSEDIJK 50   •  3528 BK  •  UTRECHT 
  

TELEFOON: 030-2802012  •  E-MAIL: INFO@VWJ.NL  •  INSCHR. K.V.K.: 52235106 
 

IBAN: NL69ABNA0578452804  •  ISO 9001:2015  • AANGESLOTEN BIJ NIVRE 
 

Onze ref. : 201801636 Mevrouw  

 

DE MEERN 

Beh. door :  

E-mail : @vwj.nl 

 
Utrecht, 14 februari 2019 Per e-mail: @hotmail.com 

 

 

Betreft: uw aansprakelijkstelling aan de gemeente Utrecht  

 

 

Geachte mevrouw , 

 

Zoals u bekend, hebben wij op verzoek van de gemeente Utrecht de door u gemelde gebreken 

opgenomen. Overigens houdt dit geen enkele erkenning van aansprakelijkheid in zijdens de 

gemeente Utrecht en/of betrokken verzekeraars of kan dit leiden tot enig recht op schadever-

goeding. 

 

Wij hebben tezamen met u op 11 januari 2019 uw pand geïnspecteerd. Daarbij heeft u ons ge-

wezen op diverse gebreken die met name betrekking hadden op scheurvorming in wanden en 

plafonds alsmede tegelwerk. Het is niet ongebruikelijk dat de door u getoonde scheurvorming 

in een dergelijk pand in de loop der tijd ontstaat. Voor een deel is het echter ook niet uit te 

sluiten dat er scheurvorming ontstaan is ten gevolge van de trillingen die vrijgekomen zijn bij 

de werkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht. Wij kunnen geen 

precies onderscheid aanbrengen tussen de scheurvorming die in de loop der tijd ontstaan zal 

zijn, dus reeds aanwezig was, en eventuele nieuw ontstane scheurvorming. De ervaring leert 

dat dit ook niet door de schademeldende partijen aangegeven kan worden. Met andere woor-

den: er kan niet aangetoond worden welke schade voor aanvang van de werkzaamheden 

aanwezig was en welke ten gevolge van de werkzaamheden ontstaan is.  

 

Omdat het niet geheel uit te sluiten is dat de werkzaamheden invloed hebben gehad op het 

ontstaan van scheurvorming in uw pand, stellen wij voor om een financiële tegemoetkoming 

op te nemen voor het herstel van de scheurvorming. Dit bedrag van € 350,00 kunnen wij dan 

voorleggen aan de gemeente Utrecht. 

 

Wij zullen onze bevindingen en onze schadebegroting opnemen in de rapportage aan onze 

opdrachtgevers. Hiertoe verzoeken wij u om deze brief in te vullen en ondertekend aan ons te 

retourneren.  

  



 

 

201801636  2 van 2 

Deze getekende brief met de daarin vermelde persoonsgegevens zullen wij doorsturen aan 

onze opdrachtgevers en zal uitsluitend worden gebruikt voor de verdere behandeling van deze 

kwestie. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Vanderwal & Joosten BV 

 
Dit document is elektronisch gegenereerd en daarom niet voorzien van een handtekening. 

Authentieke documenten zijn te vinden op onze server of zijn voorzien van een originele 

handtekening. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ondergetekende verklaart: 

 

- zich te conformeren aan de inhoud van het schrijven van Vanderwal & Joosten BV d.d. 

14 februari 2019; 

- de btw niet/wel* te kunnen verrekenen; 

- met betrekking tot de geclaimde schade geen beroep op andere verzekeringen te hebben 

gedaan of te zullen doen. 

 

 

Naam    : ………………………………………… 

 

Plaats    : ………………………………………… 

Datum    : ………………………………………… 

Handtekening   : ………………………………………… 

IBAN (rekeningnummer) : ………………………………………… 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 



 

 

 

VANDERWAL & JOOSTEN BV  •  REGISTER EXPERTS 
  

GROENEWOUDSEDIJK 50   •  3528 BK  •  UTRECHT 
  

TELEFOON: 030-2802012  •  E-MAIL: INFO@VWJ.NL  •  INSCHR. K.V.K.: 52235106 
 

IBAN: NL69ABNA0578452804  •  ISO 9001:2015  • AANGESLOTEN BIJ NIVRE 
 

Uw ref. : -  

T.a.v. mevrouw  

 

  DE MEERN 

Onze ref. : 201801636 

Beh. door :  

E-mail : @vwj.nl 

 
Utrecht, 14 februari 2019 Per e-mail:  

 

 

Betreft: uw aansprakelijkstelling aan de gemeente Utrecht  

 

 

Geachte mevrouw  

 

Zoals u bekend, hebben wij op verzoek van de gemeente Utrecht de door u gemelde gebreken 

opgenomen. Overigens houdt dit geen enkele erkenning van aansprakelijkheid in zijdens de 

gemeente Utrecht en/of betrokken verzekeraars of kan dit leiden tot enig recht op schadever-

goeding. 

 

Wij hebben tezamen met u op 7 januari 2019 uw pand geïnspecteerd. Daarbij heeft u ons ge-

wezen op diverse gebreken die met name betrekking hadden op scheurvorming in wanden en 

plafonds alsmede tegelwerk. Het is niet ongebruikelijk dat de door u getoonde scheurvorming 

in een dergelijk pand in de loop der tijd ontstaat. Voor een deel is het echter ook niet uit te 

sluiten dat er scheurvorming ontstaan is ten gevolge van de trillingen die vrijgekomen zijn bij 

de werkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht. Wij kunnen geen 

precies onderscheid aanbrengen tussen de scheurvorming die in de loop der tijd ontstaan zal 

zijn, dus reeds aanwezig was, en eventuele nieuw ontstane scheurvorming. De ervaring leert 

dat dit ook niet door de schademeldende partijen aangegeven kan worden. Met andere woor-

den: er kan niet aangetoond worden welke schade voor aanvang van de werkzaamheden 

aanwezig was en welke ten gevolge van de werkzaamheden ontstaan is.  

 

Omdat het niet geheel uit te sluiten is dat de werkzaamheden invloed hebben gehad op het 

ontstaan van scheurvorming in uw pand, stellen wij voor om een financiële tegemoetkoming 

op te nemen voor het herstel van de scheurvorming. Dit bedrag van € 250,00 kunnen wij dan 

voorleggen aan de gemeente Utrecht. 

 

Wij zullen onze bevindingen en onze schadebegroting opnemen in de rapportage aan onze 

opdrachtgevers. Hiertoe verzoeken wij u om deze brief in te vullen en ondertekend aan ons te 

retourneren.  

  



 

 

201801636  2 van 2 

Deze getekende brief met de daarin vermelde persoonsgegevens zullen wij doorsturen aan 

onze opdrachtgevers en zal uitsluitend worden gebruikt voor de verdere behandeling van deze 

kwestie. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Vanderwal & Joosten BV 

 
Dit document is elektronisch gegenereerd en daarom niet voorzien van een handtekening. 

Authentieke documenten zijn te vinden op onze server of zijn voorzien van een originele 

handtekening. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ondergetekende verklaart: 

 

- zich te conformeren aan de inhoud van het schrijven van Vanderwal & Joosten BV d.d. 

14 februari 2019; 

- de btw niet/wel* te kunnen verrekenen; 

- met betrekking tot de geclaimde schade geen beroep op andere verzekeringen te hebben 

gedaan of te zullen doen. 

 

 

Naam    : ………………………………………… 

 

Plaats    : ………………………………………… 

Datum    : ………………………………………… 

Handtekening   : ………………………………………… 

IBAN (rekeningnummer) : ………………………………………… 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 



 

 

 

VANDERWAL & JOOSTEN BV  •  REGISTER EXPERTS 
  

GROENEWOUDSEDIJK 50   •  3528 BK  •  UTRECHT 
  

TELEFOON: 030-2802012  •  E-MAIL: INFO@VWJ.NL  •  INSCHR. K.V.K.: 52235106 
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Onze ref. : 201801636 De heer  

 

  DE MEERN 

Beh. door :  

E-mail : @vwj.nl 

 
Utrecht, 14 februari 2019 Per e-mail: @casema.nl 

 

 

Betreft: uw aansprakelijkstelling aan de gemeente Utrecht  

 

 

Geachte heer , 

 

Zoals u bekend, hebben wij op verzoek van de gemeente Utrecht de door u gemelde gebreken 

opgenomen. Overigens houdt dit geen enkele erkenning van aansprakelijkheid in zijdens de 

gemeente Utrecht en/of betrokken verzekeraars of kan dit leiden tot enig recht op schadever-

goeding. 

 

Wij hebben tezamen met u op 10 januari 2019 uw pand geïnspecteerd. Daarbij heeft u ons ge-

wezen op diverse gebreken die met name betrekking hadden op scheurvorming in wanden en 

plafonds alsmede tegelwerk. Het is niet ongebruikelijk dat de door u getoonde scheurvorming 

in een dergelijk pand in de loop der tijd ontstaat. Voor een deel is het echter ook niet uit te 

sluiten dat er scheurvorming ontstaan is ten gevolge van de trillingen die vrijgekomen zijn bij 

de werkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht. Wij kunnen geen 

precies onderscheid aanbrengen tussen de scheurvorming die in de loop der tijd ontstaan zal 

zijn, dus reeds aanwezig was, en eventuele nieuw ontstane scheurvorming. De ervaring leert 

dat dit ook niet door de schademeldende partijen aangegeven kan worden. Met andere woor-

den: er kan niet aangetoond worden welke schade voor aanvang van de werkzaamheden 

aanwezig was en welke ten gevolge van de werkzaamheden ontstaan is.  

 

De scheurvorming in de etalageruit zal zeer waarschijnlijk niet ontstaan zijn ten gevolge van 

trillingen. Wij achten dit eerder een thermisch probleem in combinatie met de staat van het 

etalagekozijn. 

 

Omdat het niet geheel uit te sluiten is dat de werkzaamheden invloed hebben gehad op het 

ontstaan van scheurvorming in uw pand, stellen wij voor om een financiële tegemoetkoming 

op te nemen voor het herstel van de scheurvorming. Dit bedrag van € 950,00 kunnen wij dan 

voorleggen aan de gemeente Utrecht. 

 

Wij zullen onze bevindingen en onze schadebegroting opnemen in de rapportage aan onze 

opdrachtgevers. Hiertoe verzoeken wij u om deze brief in te vullen en ondertekend aan ons te 

retourneren.  

  



 

 

201801636  2 van 2 

Deze getekende brief met de daarin vermelde persoonsgegevens zullen wij doorsturen aan 

onze opdrachtgevers en zal uitsluitend worden gebruikt voor de verdere behandeling van deze 

kwestie. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Vanderwal & Joosten BV 

 
Dit document is elektronisch gegenereerd en daarom niet voorzien van een handtekening. 

Authentieke documenten zijn te vinden op onze server of zijn voorzien van een originele 

handtekening. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ondergetekende verklaart: 

 

- zich te conformeren aan de inhoud van het schrijven van Vanderwal & Joosten BV d.d. 

14 februari 2019; 

- de btw niet/wel* te kunnen verrekenen; 

- met betrekking tot de geclaimde schade geen beroep op andere verzekeringen te hebben 

gedaan of te zullen doen. 

 

 

Naam    : ………………………………………… 

 

Plaats    : ………………………………………… 

Datum    : ………………………………………… 

Handtekening   : ………………………………………… 

IBAN (rekeningnummer) : ………………………………………… 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 



 

 

 

VANDERWAL & JOOSTEN BV  •  REGISTER EXPERTS 
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Onze ref. : 201801636 De heer  

 

  DE MEERN 

Beh. door :  NIVRE-re 

E-mail : @vwj.nl 

 
Utrecht, 14 februari 2019 Per e-mail: @hotmail.com 

 

 

Betreft: uw aansprakelijkstelling aan de gemeente Utrecht  

 

 

Geachte heer  

 

Zoals u bekend, hebben wij op verzoek van de gemeente Utrecht de door u gemelde gebreken 

opgenomen. Overigens houdt dit geen enkele erkenning van aansprakelijkheid in zijdens de 

gemeente Utrecht en/of betrokken verzekeraars of kan dit leiden tot enig recht op schadever-

goeding. 

 

Wij hebben tezamen met u op 7 januari 2019 uw pand geïnspecteerd. Daarbij heeft u ons ge-

wezen op diverse gebreken die met name betrekking hadden op scheurvorming in wanden en 

plafonds alsmede tegelwerk. Het is niet ongebruikelijk dat de door u getoonde scheurvorming 

in een dergelijk pand in de loop der tijd ontstaat. Voor een deel is het echter ook niet uit te 

sluiten dat er scheurvorming ontstaan is ten gevolge van de trillingen die vrijgekomen zijn bij 

de werkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht. Wij kunnen geen 

precies onderscheid aanbrengen tussen de scheurvorming die in de loop der tijd ontstaan zal 

zijn, dus reeds aanwezig was, en eventuele nieuw ontstane scheurvorming. De ervaring leert 

dat dit ook niet door de schademeldende partijen aangegeven kan worden. Met andere woor-

den: er kan niet aangetoond worden welke schade voor aanvang van de werkzaamheden 

aanwezig was en welke ten gevolge van de werkzaamheden ontstaan is.  

 

Omdat het niet geheel uit te sluiten is dat de werkzaamheden invloed hebben gehad op het 

ontstaan van scheurvorming in uw pand, stellen wij voor om een financiële tegemoetkoming 

op te nemen voor het herstel van de scheurvorming. Dit bedrag van € 650,00 kunnen wij dan 

voorleggen aan de gemeente Utrecht. 

 

Wij zullen onze bevindingen en onze schadebegroting opnemen in de rapportage aan onze 

opdrachtgevers. Hiertoe verzoeken wij u om deze brief in te vullen en ondertekend aan ons te 

retourneren.  

  



 

 

201801636  2 van 2 

Deze getekende brief met de daarin vermelde persoonsgegevens zullen wij doorsturen aan 

onze opdrachtgevers en zal uitsluitend worden gebruikt voor de verdere behandeling van deze 

kwestie. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Vanderwal & Joosten BV 

 
Dit document is elektronisch gegenereerd en daarom niet voorzien van een handtekening. 

Authentieke documenten zijn te vinden op onze server of zijn voorzien van een originele 

handtekening. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ondergetekende verklaart: 

 

- zich te conformeren aan de inhoud van het schrijven van Vanderwal & Joosten BV d.d. 

14 februari 2019; 

- de btw niet/wel* te kunnen verrekenen; 

- met betrekking tot de geclaimde schade geen beroep op andere verzekeringen te hebben 

gedaan of te zullen doen. 

 

 

Naam    : ………………………………………… 

 

Plaats    : ………………………………………… 

Datum    : ………………………………………… 

Handtekening   : ………………………………………… 

IBAN (rekeningnummer) : ………………………………………… 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
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Goedemiddag,

Alweer enige maanden geleden is ons huis nagekeken op eventuele schade n.a.v.
werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht. Deze bezichtiging heeft
plaatsgevonden op 8 maart 2019 maar wij hebben tot op heden nog niets , helemaal niets
vernomen over de bevindingen. Wij hebben niet het idee dat dit de bedoeling is en wij
vragen u dan ook om een snel antwoord.

Met vriendelijke groet,

 de Meern

Van: @utrecht.nl>
Verzonden: vrijdag 15 februari 2019 04:47
Aan: @hotmail.com'
Onderwerp: 5965580 Meerndijk 
 
Geachte heer ,
 
Recent heeft u de gemeente Utrecht aansprakelijk gesteld voor schade aan uw woning als gevolg
van werkzaamheden door of namens de gemeente Utrecht. Naast de kennisgeving dat wij uw
aansprakelijkstelling hebben ontvangen, stellen wij u vooraf in kennis van de verdere procedure
van behandeling. Uw schademelding is geregistreerd onder het bovenstaande kenmerk.
 
Allereerst hebben wij onze verzekeraar geïnformeerd over uw aansprakelijkstelling. Na overleg
met hen is besloten om een (technisch) onderzoek uit te laten voeren naar de relatie tussen de
door u gemelde schade en de werkzaamheden die door de gemeente zelf of in opdracht van de
gemeente in de directe nabijheid van uw pand hebben plaatsgevonden. De opdracht tot het
doen van dit onderzoek is gegeven aan een onafhankelijk expertisebureau in dit geval Vanderwal
& Joosten BV uit Utrecht. Het aanstellen van dit bureau betekent niet dat aansprakelijkheid is
erkend.
 
Het doel van het onderzoek van dit bureau is om vast te stellen of de werkzaamheden die door
of namens de gemeente zijn uitgevoerd als oorzaak van uw schade aangeduid kunnen worden.
Aanvullend is het mogelijk dat wij het bureau ook verzoeken om te komen tot vaststelling van de
hoogte van de schade. Ook nu geldt dat er nog altijd geen gehoudenheid is van de gemeente dan
wel haar verzekeraars om uw schade te vergoeden. Die verplichting ontstaat pas als
aansprakelijkheid op juridische gronden vast komt te staan. Als die verplichting er niet is dan
ontvangt u – door of namens de gemeente en of haar verzekeraars – een brief waarin
gemotiveerd wordt aangegeven waarom aansprakelijkheid niet aan de orde is. Gestreefd wordt
om deze procedure in een zo kort mogelijk tijdsbestek te laten plaatsvinden.









2017-07-03

VO+ Meerndijk Noord



 

Van Monsjou & Partners B.V. Postadres:  Vestigingsadres:   
Telefoon:  0251-221446 Postbus 478  Parallelweg 124-52  
Mail:  info@vanmonsjoupartners.nl  1940 AL  Beverwijk  1948 NN Beverwijk   
Website:  www.vanmonsjoupartners.nl   
KVK:  34098551  

«bewoneraanhef»  
«straat» «huisnummer» 
«postcode»  «plaats» 
     
Project Meerndijk 
 
 
Datum  : .. december 2018 
Ons kenmerk   : 201810157 
Behandeld door :  /     
Betreft  : Project Meerndijk te Utrecht 
 
  
Geachte heer/mevrouw, 
 
In verband met bovengenoemd project heeft Projectbureau Leidsche Rijn ons de opdracht verstrekt om een 
bouwkundige opname aan panden uit te voeren in verband met de afronding van de werkzaamheden in de 
directe omgeving.  
 
Hoewel de betrokken aannemer de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen, is het uitvoeren van dergelijke 
werkzaamheden nooit helemaal zonder enig risico. Juist met het oog op het belang van omwonenden wordt u 
aangeboden om de staat van uw pand vast te laten leggen door middel van een zogenaamde bouwkundige 
opname. Op de achterzijde van deze brief treft u een korte toelichting aan op deze voor u  kosteloze opname.  
 
Met name ook gelet op uw belang, verzoeken  wij u vriendelijk om uw medewerking voor het uitvoeren van de 
opname door toegang te verlenen tot uw pand(en) en erf/terrein. Vanzelfsprekend gaan wij bij de bouwkundige 
opname op deskundige en onafhankelijke wijze te werk en zullen wij eventuele overlast voor u tot een minimum 
beperken. 
 
Wanneer wordt opname uitgevoerd? 
De bouwkundige opnamen voor dit project worden door ons uitgevoerd op:  
 
.. december as. (week 51) 
 
Afspraak maken of niet? 
Wanneer u een specifiek tijdstip op bovengenoemde dag(en) wenst af te spreken of kenbaar wil maken dat u 
geen medewerking wenst te verlenen, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres 

@vanmonsjoupartners.nl. Wij verzoeken u uw naam, adres, telefoonnummer en ons kenmerk 
201810157 in uw bericht te vermelden. 
Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk berichten wanneer de opname van uw pand(en) zal plaatsvinden. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00-12.30 en 13.00-17.00 uur (0251-221446, keuzemenu 1).  
Indien u geen tijdstip met ons afspreekt zal onze inspecteur zich op een van de bovengenoemde dagen bij u 
melden om de opname uit te voeren. 
 
Indien u zelf geen kans ziet om aanwezig te zijn bij de opname, zou u wellicht ook met buren of kennissen 
kunnen afspreken om tijdens de opname waar te nemen. 
 
Indien wij niets van u vernemen en op bovengenoemde dag(en) niet thuis treffen, zullen wij de opname 
beperken tot het voor ons bereikbare deel van de buitenzijde van uw pand(en). 
 
  



  

Bent u niet de eigenaar? 
Mocht u niet de eigenaar van het pand zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn om de eigenaar/beheerder over de 
inhoud van deze brief in kennis te stellen? 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee volledig te hebben geïnformeerd en danken u bij voorbaat voor uw 
medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
Van Monsjou & Partners B.V. 
 
 

Toelichting Bouwkundige Opname 
 
Wat houdt de opname in? 
Van uw pand worden zowel de buitengevels als de wanden, plafonds en vloeren van de verschillende 
kamers/binnenruimtes op bijzonderheden gecontroleerd. De bevindingen worden met behulp van een 
minicomputer en fotocamera vastgelegd.   
 
Hoeveel tijd neemt de opname in beslag? 
Bij een opname (zowel aan binnen- als buitenzijde) van een gemiddelde eengezinswoning, dient rekening te 
worden gehouden met circa 45 minuten.  
Afhankelijk van de afmetingen en inhoud van het pand en van de bouwkundige staat zal de opname meer of 
minder tijd in beslag nemen. 
 
Rapportage? 
Het resultaat van de opname wordt vastgelegd in een digitaal rapport (tekst en foto’s). 
Na afloop van onze werkzaamheden voor dit project kunt u kosteloos de rapportage inclusief foto’s van uw 
pand(en) inzien en het rapport downloaden door in te loggen op onze website via het volgende adres: 
www.vanmonsjoupartners.nl. Uw logincode en wachtwoord luiden als volgt: 
 
Login :  «login»  
Wachtwoord :  «wachtwoord» 
 
Indien u nog vragen heeft over de rapportage of het niet eens bent met wat wij hebben geconstateerd met 
betrekking tot de bouwkundige staat van uw pand(en), verzoeken wij u ons dit schriftelijk binnen veertien dagen 
na de opnamedatum en onder vermelding van ons referentienummer te melden. Na de genoemde termijn wordt 
de rapportage gearchiveerd.  
 

 
NB. 
Van Monsjou & Partners B.V. probeert een consistente kwaliteit van haar werk te leveren. Ter controle van deze 
kwaliteit kunnen steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd door certificeringinstelling SKG-IKOB uit 
Geldermalsen. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien u, in het geval  een werknemer van SKG-IKOB zich 
meldt, aan deze veelal kortdurende controle  mee zou willen werken.   
 
Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet voorzien van een handtekening. 





KVK        : Amsterdam nr. 34098551
 
Dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlage(n) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wanneer u het per abuis
ontving, verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de afzender hiervan in kennis te stellen. Verdere verspreiding aan en gebruik
door anderen is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan de
informatie
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