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Van:
Verzonden: 08 mei 2012 14:32
Aan:
Onderwerp: RE: Beelden raven.
Beste .

Wij hebben de beelden niet nodig.
Ikbegrijp van /datwij joude 16egaanzien in Den Haag;
Vriendelijke groet en tot dan.
SMTP
Projectleider knooppunt
Politie Rotterdam-Rijnmond
District Rotterdam-West
Postadres: Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
Bezoekadres: Schiedamseweg 300, 3025 AS Rotterdam
Tel: +31 (0)10-2747551/+31 (mfi-S*434732
E-mail:
i
.il

Van:
Verzonden: 13 april 2012 4:16
Aan:
CCr
Onderwerp: Beelden raven.
Hoi
We vinden het jammer dat we de opdracht niet hebben kunnen afmaken zoals gepland. Zeker gezien de moeite die we
erin gestoken hebben.
Echter hebben we beeldmateriaal en dat is van jullie. Mijn vraag is willen jullie dat beeldmateriaal hebben? Zo ja
kunnen we dan het een of ander afspreken.
Ikhoorvan je

Met vriendelijke groet,

Owi
Examinator/ Flight Instructor RAVEN
JISTAR bataljon/107 Aerial System Bt
Koninklijke landmacht
Ministerie van Defensie
LKol Tonnet kazerne| Eperweg 141 | 8084HE | 't Harde
Postbus 1000 | 8084 ZX | 't Harde | 35C
Geb 210 | kmr 110 | MDTN *06 536 58663

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 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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