ADRESGEGEVENS

Geachte heer ACHTERNAAM,
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een DNA-verwantschapsonderzoek. Met uw deelname helpt
u ons bij het onderzoek naar Nicky Verstappen die in 1998 dood werd gevonden tijdens een
zomerkamp op de Brunssummerheide.
Waarom krijgt u deze uitnodiging?
U krijgt deze uitnodiging samen met meer dan 22.000 andere mannen die in bepaalde delen van de
gemeenten rondom de Brunssummerheide of in Heibloem wonen (of hier in 1998 gewoond hebben).
Het kan ook zijn dat u familie bent van iemand die daar in 1998 woonde.

UITNODIGING VOOR DEELNAME
Dag/datum: <variabel veld>
Tijdstip: <variabel veld> en <variabel veld> uur.
Locatie: <variabel veld>
Belangrijk: Neem een geldig legitimatiebewijs mee!
Uw rechten
Uw medewerking aan het DNA-verwantschapsonderzoek is vrijwillig. Wij wijzen u op de mogelijkheid
om een advocaat te raadplegen. Bij de DNA-afname mag u kiezen: uw DNA wordt vernietigd na
afloop van het DNA-onderzoek of het mag bewaard worden tot het einde van de strafzaak. U tekent
hier op de afnamelocatie een formulier voor.
Verhinderd?
Voor een soepel verloop van de afname vragen wij u om op tijd te komen. Kunt u dan niet, maar wilt u
wel meedoen? Kom dan zo snel mogelijk voor of na dit tijdstip. Past de dag u helemaal niet, kijk dan op
de achterzijde van deze brief voor een ander moment waarop u terecht kunt bij de afnamelocatie. U
kunt zich dan op een zelfgekozen tijdstip melden.
Meer informatie
Naast de folder, vindt u ook informatie op www.onderzoeknickyverstappen.nl.
Heeft u nog andere vragen? Mail dan naar dna-nicky@politie.nl of bel 088 – 16 85 678.
Al eerder DNA gegeven? U bent alsnog nodig!
Is er in een eerder stadium van het onderzoek al DNA bij u afgenomen? Dit DNA is toen niet op
verwantschap vergeleken en is al vernietigd. Uw DNA is dus weer nodig!

Tot slot
Dit onderzoek is een kans om duidelijkheid te krijgen over wat er met Nicky is gebeurd. Met uw
deelname kunt u helpen om duidelijkheid te krijgen in het onderzoek. Wij hopen op uw medewerking
en bedanken u bij voorbaat voor uw hulp.
Met vriendelijke groet,

<Handtekening>

<Handtekening>

Joep Pattijn
Hoofd Operatiën
van de politie

mr. Jan Eland
Hoofdofficier van justitie
Openbaar Ministerie Limburg

DATA EN TIJDEN AFNAMELOCATIES

•

Gemeenschapshuis de Klokkestoel, Sint Isidoorstraat 15, 6089 NG Heibloem

Openingstijden:
Deze locatie is geopend op onderstaande tijdstippen van zaterdag 24 februari 2018 tot en met dinsdag
27 februari 2018.
Maandag tot en met vrijdag van 13:00 uur tot 21:00 uur
Zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 18:00 uur

