Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

@noordgastransport.nl>
vrijdag 28 augustus 2015 13:37
SodM algemeen
@gdfsuezep.nl);
@gdfsuezep.nl)
RE: Reactie n.a.v. inspectie hoeveelheidsmetingen
6408 Staatstoezicht op de mijnen 15104399.pdf; Bijlage 2 OHC VPS-140-N21
(rev3).pdf;

Onderwerp:
Bijlagen:

2014-05-05_14800077Noordgas.pdf

Geachte
,
Dank voor uw reminder, het wachten was op een aangepast onderhoudscontract van de Firma
welke
Noordgastransport B.V. heeft laten aanpassen na aanleiding van uw bevindingen. E.e.a. is toegelicht in de
bijgevoegde brief.
Tevens bijlage bijgevoegd van de door u gevraagde stukken.
Met vriendelijke groet/kind regards,
Plant Manager
Noordgastransport BV

Middenweg 2
9981 VG Uithuizen
Tel.
Handelsregister nr. 27083890

Van:
@minez.nl]
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2015 09:43
Aan:
Onderwerp: Reactie n.a.v. inspectie hoeveelheidsmetingen
Geachte

,

Hierbij attendeer ik u erop dat ik graag vandaag de reactie zou willen ontvangen op de brief (d.d. 31 juli 2015) die
ik heb gestuurd over de inspectie hoeveelheidsmetingen die ik heb uitgevoerd op 15 juli j.l.
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
F + 31 70 379 84 55
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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.
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