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Van:
Verzonden: woensdag 29 juli 2015 10:43
Aan: SodM algemeen
Onderwerp: FW: contactgegevens
Bijlagen: TC7364R2.pdf

Graag onderstaande mail incl. bijlage archiveren in de projectmap hoeveelheidsmetingen bij het bedrijf NGT. 
 
Alvast dank, 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 22 juli 2015 9:23 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: contactgegevens 
 
Geachte , 
 
Ik heb bij  navraag gedaan over de certificaten die ik van u heb ontvangen van de locatie Roodeschool tijdens 
de inspectie van afgelopen woensdag. Op de locatie Roodeschool zijn  in 2010 nieuwe hoeveelheidsmeters 
geïnstalleerd voor de meting van aardgascondensaat. heeft mij aanvullende informatie toegestuurd, waaruit 
blijkt dat de meters voldoen aan de Metrologiewet (MID). Ik stuur u hierbij deze certificaten toe, waaruit dat 
blijkt. De vraag die ik had over hoe de hoeveelheden worden vastgesteld van het condensaat dat verpompt wordt 
vanaf de locatie Roodeschool vervalt hiermee, want dat kan gewoon via de meters die daar geplaatst zijn. Er hoeft 
dus niet gewogen te worden op een gecertificeerde weegbrug aan de zijde van de afnemer.  
 
Wel is het opmerkelijk, dat tijdens de inspectie deze informatie niet getoond kon worden. Ik zal een opmerking in 
de brief maken over dat het moeizaam is om informatie uit het managementsysteem te halen. Deze informatie 
(incl. certificaten) moet immers ook in uw managementsysteem aanwezig zijn, naar ik aanneem. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 21 juli 2015 15:47 
Aan:  
Onderwerp: RE: contactgegevens 
 
Geachte  
 
Wij hebben in april 2010 aan de firma Noordgastransport bv 8st flowmeters geleverd  

 
Deze zijn door ons geleverd 
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aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor door haar 
daarbij overgebrachte virussen. 
 

 Please consider the environment before printing this e-mail  
 

Van: @minez.nl]  
Verzonden: dinsdag 21 juli 2015 15:14 
Aan:  
Onderwerp: contactgegevens 
 
Geachte  
 
Naar aanleiding van het telefoongesprek zojuist stuur ik u deze mail.  
 
Ik heb de vraag of de meter met serienummer 606453 is gecertificeerd om te worden gebruikt voor externe 
handelsdoeleinden.  
 
Bij voorbaat dank voor de reactie. 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 

 
Senior Inspecteur engineering / Senior Inspector engineering 
 
........................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zaken 
Ministry of Economic Affairs 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag / The Hague 
........................................................................ 
T + 31 70 379 84 00 (algemeen)  
T  (direct) 
F  

 
www.sodm.nl 
https://twitter.com/sodmnl  

 
 

 
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. 




