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Wolfs, Madeleine (M)

Van: gemeentesecretaris
Verzonden: woensdag 29 april 2020 16:02
Aan: Heesen, Leon (LWHM); Wolfs, Madeleine (M)
Onderwerp: FW: 65490 - Burgemeester Weert / Advies Wob en PIA

??? 
Recente mail. Wie van jullie begrijpt dit? 
Groet, 
Myriam 
 

Van: Koppen, Esther (ED)  
Verzonden: woensdag 29 april 2020 15:46 
Aan: gemeentesecretaris <gemeentesecretaris@weert.nl> 
Onderwerp: FW: 65490 - Burgemeester Weert / Advies Wob en PIA 
 
 
 

Van: Gemeente Weert  
Verzonden: woensdag 29 april 2020 14:17 
Aan: postcollege <postcollege@weert.nl> 
Onderwerp: FW: 65490 - Burgemeester Weert / Advies Wob en PIA 
 
Hallo, 
 
Ter info onderstaande mail die niet aan een specifieke persoon is gericht.  
Deze is niet geregistreerd in Djuma, graag even een berichtje mocht dat wel de bedoeling zijn. 

 
Met vriendelijke groet, 
Coby Beckers 
  
Afdeling Informatie Gemeente Weert 
 
B: Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert 
P: Postbus 950, 6000 AZ Weert 
E: c.beckers@weert.nl | I: www.weert.nl 
 
 
 
 
 

Van: Matter_Management@kvdl.com [mailto:Matter_Management@kvdl.com]  
Verzonden: woensdag 29 april 2020 13:06 
Aan: Gemeente Weert <Gemeente@weert.nl> 
Onderwerp: 65490 - Burgemeester Weert / Advies Wob en PIA 
 
Beste relatie, 
 
Hartelijk dank voor uw opdracht en het door u in ons gestelde vertrouwen. 
 
Naar aanleiding van uw opdracht bevestigen wij u hierbij enkele administratieve afspraken zoals deze tussen u en Jan van der 
Grinten zijn gemaakt. 
 
Op alle dienstverlening van Kennedy Van der Laan N.V. zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze vindt u hier. 
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Onderstaande informatie dient alleen voor een correcte afhandeling van het administratieve proces tussen u en Kennedy Van der 
Laan N.V. (tenzij met uw organisatie afwijkende afspraken zijn gemaakt). 
 
Wij hebben onderstaande gegevens vastgelegd. 

Zaak 

Behandelend Advocaat Jan van der Grinten  
Jan.van.der.Grinten@kvdl.com  

Zaaknaam dossier Burgemeester Weert / Advies Wob en PIA 

Zaaknummer dossier 65490 

Referentie client 
 

Opdrachtgever 

Naam Gemeente Weert  

Adres Postbus 950 
6000 AZ WEERT  

Contactpersoon Jos Heijmans 

Emailadres gemeente@weert.nl 

Facturatieadres 

Naam Gemeente Weert  

Adres Postbus 950 
6000 AZ WEERT  

Contactpersoon Jos Heijmans  

Emailadres declaratie Kennedy Van der Laan verstuurt vanwege efficiency en milieu overwegingen de declaraties graag 
elektronisch. Graag ontvangen wij van u een declaratie emailadres voor al uw declaraties.  

 
Kennedy Van der Laan declareert op maandelijkse basis. De standaard maximale betaaltermijn van een declaratie is 30 dagen. 
 
Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen en/of opmerkingen heeft neemt u dan gerust contact op met ons via 
Matter_Management@kvdl.com. 

 
 
Deze e-mail bevat vertrouwelijke informatie en mag uitsluitend worden gebruikt door de geadresseerde of andere 
personen binnen de organisatie van de geadresseerde die bevoegd zijn om kennis te nemen van de informatie die 
deze e-mail bevat. Alle diensten worden verricht door Kennedy Van der Laan N.V. op basis van onze algemene 
voorwaarden die u kunt raadplegen, uitprinten en downloaden op www.kvdl.com. Deze algemene voorwaarden 
bevatten een beperking van aansprakelijkheid. Kennedy Van der Laan N.V. is in het Handelsregister ingeschreven 
onder nummer 34261155.  
 
This e-mail contains privileged information and may be used only by the addressee or other persons within the 
addressee's organization authorized to access the information contained herein. All services are provided by Kennedy 
Van der Laan N.V. on the basis of our general terms and conditions which can be accessed, printed and downloaded 
at www.kvdl.com. These general terms and conditions contain a limitation of liability. Kennedy Van der Laan N.V. is 
registered in the Company Register under number 34261155.  


