Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste heer

@noordgastransport.nl>
dinsdag 26 april 2016 15:26
SodM algemeen
RE: reactie inspectie reactie brief 16009511
49403-3415001 - HAZOP Rapport NGT Roodeschool rev0.pdf

,

Excuses voor het ongemak, ik ben deze vergeten bij te voegen.
Alsnog stuur ik u de beloofde rapportage van de Hazop studie.
Met vriendelijke groet/kind regards,
Plant Manager
Noordgastransport BV

Middenweg 2
9981 VG Uithuizen
Tel. +
Handelsregister nr. 27083890
Van:
@minez.nl]
Verzonden: dinsdag 26 april 2016 14:35
Aan:
@noordgastransport.nl>
Onderwerp: RE: reactie inspectie reactie brief 16009511
Beste

,

Hartelijk dank voor de informatie. Wij gaan deze bestuderen.
Het Hazop rapport ontbreekt overigens bij deze mail,
Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 26 april 2016 13:15
Aan:
CC: SodM algemeen;
Onderwerp: reactie inspectie reactie brief 16009511

Geachte heer

,

Bijgevoegd treft u de reactie en de bijlage op uw brief met kenmerk 160009511.

1

Met vriendelijke groet/kind regards,
Plant Manager
Noordgastransport BV

Middenweg 2
9981 VG Uithuizen
Tel. +
Handelsregister nr. 27083890
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De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is
niet toegestaan. Noordgastransport BV staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst
van de inhoud van een verzonden e-mail bericht. Noordgastransport BV wijst er met nadruk op dat er
risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. Noordgastransport BV
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik
en/of openen van e-mail en/of bijlagen.
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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