[verzender verwijderd]
Van: [mail verzender verwijderd]
Verzonden: donderdag 12 september 2019 12:14
Aan: [ontvanger verwijderd]
Onderwerp: Re: Overleg
[naam ontvanger verwijderd]
Ik bel je om 12 uur.

[naam verzender verwijderd]
> Op 12 sep. 2019, om 11:52 heeft @sodm.nl> het volgende
geschreven:
>
> Prima, tot dan.
>
> Liever wat eerder dan later, want kwart voor drie moet ik de jongste uit school halen, en vanaf een uur of twee
komt m'n dochter thuis na haar eerste week middelbare school.
>
> Gr. [naam verzender verwijderd]
>
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht----> Van: [mail verzender verwijderd]
> Verzonden: donderdag 12 september 2019 11:41
> Aan: [mail ontvanger verwijderd]
@sodm.nl>
> CC: ICE/2 [mail cc verwijderd]>
> Onderwerp: Re: Overleg
>
>[naam ontvanger verwijderd]
,
>
> Dank voor je antwoord. Nu je mij de keuze geeft, stel ik voor: morgen
> tussen 12 en 3 uur,
>
> Tot telefonisch dan,
>

[naam verzender verwijderd]
>
> Verstuurd vanaf mijn iPhone
>
>> Op 12 sep. 2019 om 11:22 heeft [mail verzender verwijderd]@sodm.nl> het volgende
geschreven:
>>
>> Beste[naam ontvanger verwijderd]
>>
>> Welkom terug. Goed te horen dat jullie een mooie vakantie gehad hebben.
>>
>> Morgenochtend even bellen is prima. Ik kan zowel om 9 uur als tussen 12 en 3.
>>
>> Rond 9 uur is prima.
>>
>> Gr. [naam verzender verwijderd]
>>
>>
>>
>> -----Oorspronkelijk bericht-----

>> Van [mail verzender verwijderd]
>
>> Verzonden: donderdag 12 september 2019 09:31
>> Aan: [mail ontvanger verwijderd]@sodm.nl>
>> Onderwerp: Overleg
>>
>> Beste , [naam ontvanger verwijderd]
>>
>> Wij zijn sinds afgelopen zondag weer terug van [persoonlijke informatie verwijderd] en hopen dat jij net
zo’n goede en rustgevende vakantie hebt gehad als wij. Het was goed om even een aantal kilometers/mijlen weg
te zijn van het magnesiumzout. Maar nu zijn wij weer terug in de ”rauwe werkelijkheid” en hebben we ons weer
gestort op het Winningsplan 2018 en aanverwante Nedmag zaken.
>>
>> Ik zou graag een kort telefonisch overleg met je willen hebben en ik vraag me af of jou dat zou schikken
morgenochtend (13 sep) om 9 uur. Wat ons betreft zou het morgen ook tussen 12 en 3 uur kunnen. Wil je mij
laten weten op welk van deze tijden, dan wel op enig ander moment, ik jou op je 06 kan/mag bellen?
>>
>> Met hartelijke groet,
>>
>>[naam verzender verwijderd]
>>
>> Borgercompagnie

[naam ontvanger verwijderd]
>>
>> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
>> Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
>> is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
>> bericht te verwijderen.
>> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
>> ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
>> verzenden van berichten.
>>
>> This message may contain information that is not intended for you. If
>> you are not the addressee or if this message was sent to you by
>> mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
>> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
>> the risks inherent in the electronic transmission of messages.
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien
> u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
> gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
> bericht te verwijderen.
> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
> ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
> verzenden van berichten.
>
> This message may contain information that is not intended for you. If
> you are not the addressee or if this message was sent to you by
> mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
> the risks inherent in the electronic transmission of messages.

