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Geachte heer van Etten,

Onlangs spraken wij over een nieuwe ISDN-2 aansiuiting bij autobedrijf de Koning in
Krimpen a/d Ussel. Gebleken is dat er geen nieuwe aansiuiting aangevraagd was waardoor
wij de werkzaamheden niet konden afronden. Getracht was van uw kant om gebruik tc maken
van een bestaande tclefoonlijn van autobedrijf de Koning, echter dit bleek niet mogelijk.
Wannccr er ingebeld zal worden ondervindt auto bedrijf de Koning problemen met hun
bereikbaarheid. Wij raden u dan ook nogmaals aan om toch een aanvraag te doen voor een
geheel vrije ISDN-2 aansiuiting. Om het proces wat te bespoedigen heb ik voor u een
aanvraagformulier bijgesloten.
Op donderdag 3 mei j.l zou er zoals met u besproken een monteur van ons de computer voor
het camera systeem afgeven en installeren bij dienst openbare werken in Krimpen a/d Ussel.
echter er was hierover bij niemand iets bekend.
Wij verzoeken u voor de afwikeling van bovenstaande zorg te dragen. Zodra dit gerealiscerd
is verzoeken wij u kontakt op te nemen met ons voor het maken van een afspraak zodat dit
projekt kan worden afgerond.

Vertouwende u hier mede voldoendc te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Europoint Beveiligingen BV
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