Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 21 april 2016 8:11

vanwestreenen.nl>

FW: 021451292 aanvullende gegevens

Goede morgen

,

Zie onderstaande mail van Willem Bos waarin hij voor het SAAB advies de kosten bevestigd en voor zijn rekening zal nemen.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op!
Met vriendelijke groet,

VanWestreenen BV
Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
T 0342 - 47 42 55 / 06-50280015
F 0342 - 47 42 81
I www.vanwestreenen.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter.
VanWestreenen BV staat niet in voor de juistheid van de informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verstuurde informatie. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten of verplichtingen worden ontleend. Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien
u dit ontvangt, terwijl het niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u ons hiervan per ommegaande te berichten.

Van: Orgamebo [mailto:info@orgamebo.nl]
Verzonden: donderdag 21 april 2016 8:08
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: 021451292 aanvullende gegevens
Goedemorgen

,

Is Akkoord.

Met Vriendelijke Groet, Mit Freundlichen Grüsse, Best Regards,

1

Willem Bos
Orgamebo BV
Burensestraat 2
4016 CZ Kapel-Avezaath
Tel. +31 (0) 344-645528
info@orgamebo.nl
www.orgamebo.nl
_____________________Disclaimer________________________
The information transmitted is intended only for the person or entity
to which it is addressed and may contain confidential and/or
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or
other use of, or taking of any action in reliance upon, this information
by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.
If you received this in error, please contact the sender and delete
the material from any computer.

Van:
@vanwestreenen.nl]
Verzonden: donderdag 21 april 2016 8:05
Aan: Orgamebo <info@orgamebo.nl>
CC:
Onderwerp: FW: 021451292 aanvullende gegevens
Goede morgen Willem,
De gemeente is druk bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van een bestemmingsplan voor jou locatie.
Ze willen voor het agrarisch hulpbedrijf een advies aanvragen bij het SAAB.
In onderstaande mail van
Wil jij dit bevestigen aan

vraagt hij om een bevestiging voor het maken van de kosten voor het aanvragen van en advies bij SAAB.
en mij cc zetten.

Dank alvast!
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op!
Met vriendelijke groet,

VanWestreenen BV
Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
T 0342 - 47 42 55 / 06-50280015
F 0342 - 47 42 81
I www.vanwestreenen.nl
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Volg ons ook op Facebook en Twitter.
VanWestreenen BV staat niet in voor de juistheid van de informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verstuurde informatie. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten of verplichtingen worden ontleend. Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien
u dit ontvangt, terwijl het niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u ons hiervan per ommegaande te berichten.

Van:
Verzonden: woensdag 20 april 2016 14:25
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: 021451292 aanvullende gegevens
Geachte
In verband met het onderzoeken van de haalbaarheid van het plan ben ik voornemens advies te vragen aan de SAAB. Dit in verband met de beoordeling van de volwaardigheid van het beoogde bedrijf. Consequentie is echter wel dat initiatiefnemer
deze advieskosten moet betalen. Daarover moet duidelijkheid zijn voordat ik het advies aanvraag. In verband met de snelheid mail ik hier al over. Het gaat om een bedrag van € 605,-.
Ik verneem graag zo spoedig mogelijk van u of de initiatiefnemer zich er in kan vinden.
Bedankt en met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: donderdag 11 februari 2016 14:14
Aan: 'ingekomenpost@odrivierenland.nl'
CC:
Onderwerp: 021451292 aanvullende gegevens
Geachte
Op 19 januari jl. heeft cliënt van u een reactie toegestuurd gekregen op het vooroverleg voor de locatie Burensestraat 2 in Kapel-Avezaath. Namens cliënt voorzien wij u hierbij van de benodigde aanvullende gegevens.
Uw kenmerk: 021451292
Behandeld door:
Met vriendelijke groet,
VanWestreenen BV
Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
T (0342) 47 42 55
F (0342) 47 42 81
www.vanwestreenen.nl
VanWestreenen BV staat niet in voor de juistheid van de informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verstuurde informatie. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten of verplichtingen worden

vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit ontvangt, terwijl het niet voor u is bedoeld, dan verzoeken wij u ons hiervan per ommegaande te berichten.

******************************************************************************
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ontleend. Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan

Elke e-mail die de gemeente Buren ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De gemeente Buren kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
Informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailverkeer van en met de gemeente Buren vindt u op onze website. De gemeente Buren zet zich in voor een schonere wereld en een leefbaar klimaat. Wij vragen u dan ook
aan het milieu te denken, voordat u besluit deze e-mail te printen.
*****************************************************************************
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