
Van: George Maat 

Verzonden: vrijdag 18 december 2015 10:33

Aan:

Onderwerp: Re: Inzage dossier

Je bent van goud. Wat een verwennerij! 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

Op 18 dec. 2015 om 10:08 heeft @politie.nl> het volgende 

geschreven: 

Goedemorgen, 
  
Ik heb zojuist een lunch gereserveerd voor komende maandag. Indien u dit wenst kunt u hiervan 
gebruik maken. 
  

Met vriendelijke groet, 

 

Jurist Wob-coördinatiedesk 

 

Politie | Korpsstaf    |    Juridische Zaken |    Wob-Coördinatiedesk 

 
M:        |            E: @politie.nl   
P :  Postbus 17107, 2502 CC Den Haag     |       B: Nieuwe Uitleg 1   

Van: George Maat   
Verzonden: donderdag 17 december 2015 18:48 

Aan:  

Onderwerp: RE: Inzage dossier 
  

Van hetzelfde Oude REus,      
 
 

NEW EMAIL ADDRESS: 
In preparation of the discontinuation of my occupational email address 

from March 31 2016 one is recommended to use from now on: 

 

 

  

From: @politie.nl 

To:  

Subject: RE: Inzage dossier 

Date: Thu, 17 Dec 2015 17:15:24 +0000 

Perfect. Zie ik u komende maandag om 11 uur op de Nieuwe Uitleg 1, Den Haag. 
Fijn weekend. 
  
Met vriendelijke groet, 
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Jurist Wob-coördinatiedesk 

 

Politie  |  Korpsstaf  |  Juridische Zaken  |  Wob-Coördinatiedesk 

 

M:     |     E :  @politie.nl   

P :  Postbus 17107, 2502 CC Den Haag  |   B: Nieuwe Uitleg 1   
  

Van: George Maat   

Verzonden: donderdag 17 december 2015 18:14 

Aan: @politie.nl> 

Onderwerp: RE: Inzage dossier 

  

11.00 uur is dat okay! 
  

George Maat  
 
 

NEW EMAIL ADDRESS: 

In preparation of the discontinuation of my occupational email address 

from March 31 2016 one is recommended to use from now on: 

 

 

  

From: @politie.nl 

To:  

Subject: RE: Inzage dossier 

Date: Thu, 17 Dec 2015 17:05:38 +0000 
Beste heer Maat, 
  
Dank voor uw reactie.  werkt deze week extern en is tevens zeer slecht bereikbaar. Komende 
week bent u welkom! Voor mij komt maandag prima uit. Mocht uw voorkeur toch meer naar de 
dinsdag of woensdag uitgaan, hoor ik dat graag. 
  
Hoe laat kunt u in Den Haag zijn? 
  
Met vriendelijke groet, 

 

Jurist Wob-coördinatiedesk 

 

Politie  |  Korpsstaf  |  Juridische Zaken  |  Wob-Coördinatiedesk 

 

M:     |     E : @politie.nl   

P :  Postbus 17107, 2502 CC Den Haag  |   B: Nieuwe Uitleg 1   
  

Van: George Maat [ ]  

Verzonden: donderdag 17 december 2015 18:01 

Aan: @politie.nl> 

Onderwerp: RE: Inzage dossier 

  

Beste  

  

Ik heb  gisteren gemaild en geSMSt dat ik ziek was en vandaag dus 
niet kon komen. Iets dat me zeer spijt, want ik wil graag. 
Vanmiddag emailde ik hem wederom om een nieuwe afspraak te maken voor 
volgende week. Ik kan dan maandag,dinsdag en woensdag. 
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Laat a.u.b. weten wanneer ik uit Limburg kan komen!.  Is  ziek? 

  

met vriendelijke groeten,   George Maat 
 

 

NEW EMAIL ADDRESS: 

In preparation of the discontinuation of my occupational email address 

from March 31 2016 one is recommended to use from now on: 

 

 

  

From: @politie.nl 

To:  

Subject: Inzage dossier 

Date: Thu, 17 Dec 2015 14:52:50 +0000 
Geachte heer Maat, 
  
Van mijn collega  kreeg ik door dat ik u vandaag in Den Haag kon verwachten voor de 
inzage in het dossier. 
Echter, bent u vandaag niet bij ons in Den Haag verschenen. 
  
Mogelijk berust een en ander op een misverstand. Ik hoor graag van u. 
  
Met vriendelijke groet, 

 

Jurist Wob-coördinatiedesk 

 

Politie | Korpsstaf    |    Juridische Zaken |    Wob-Coördinatiedesk 

 

M:        |            E: @politie.nl   
P :  Postbus 17107, 2502 CC Den Haag     |       B: Nieuwe Uitleg 1   
  
------------------------- Disclaimer ---------------------------- 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te 

lezen. 

Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 

bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 

onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

--------------------------------------------------------------------- 

------------------------- Disclaimer ---------------------------- 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te 

lezen. 

Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 

bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 

onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

--------------------------------------------------------------------- 
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------------------------- Disclaimer ---------------------------- 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te 

lezen. 

Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 

bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 

onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

--------------------------------------------------------------------- 

------------------------- Disclaimer ---------------------------- 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 

Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het 

bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover 

onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

--------------------------------------------------------------------- 




