Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

; Meijer, Annalina
FW: Utrecht / Ubica
donderdag 27 juni 2013 16:25:52
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Hierbij alvast twee, de rest komt uiterlijk morgen
Met hartelijke groet,

Politie | Midden Nederland
Kroonstraat 25, 3511 RC Utrecht
Postbus 8300, 3503 RH Utrecht
Aanwezig op ma, di tot 14.30 uur, do en vr.

Van:
Verzonden: donderdag 27 juni 2013 16:12
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Utrecht / Ubica
,
Hier de gegevens:
zit niet gedetineerd is is sinds 19-11-2012 onbekend bij het GBA (Vertrokken onbekend
waarheen)
is niet gedetineerd en staat volgens de GBA ingeschreven op het adres:

Medewerker Districtelijk informatie Knooppunt Utrecht Stad
Politie │ Midden Nederland │DRIO│ Districtelijk Informatie knooppunt Utrecht stad
Kroonstraat 25, 3511  RC Utrecht
Postbus 8300, 3503 RH Utrecht

Van:
Verzonden: donderdag 27 juni 2013 14:42
Aan:
Onderwerp: FW: Utrecht / Ubica
Dag
, klopt het dat jij bezig bent met onderstaande? Zo ja, dan hebben we dus nog twee
retour waarvoor de vraag aan jou ook geldt. Zou je deze ook kunnen meenemen?
Alvast hartelijk dank!
Met hartelijke groet,

Politie | Midden Nederland
Kroonstraat 25, 3511 RC Utrecht
Postbus 8300, 3503 RH Utrecht
Aanwezig op ma, di tot 14.30 uur, do en vr.

Van:
Verzonden: donderdag 27 juni 2013 14:35
Aan:
; 'Meijer, Annalina';
CC:
Onderwerp: Utrecht / Ubica

Beste allen,
Vandaag hebben wij wederom twee van onze aansprakelijkstellingen retour ontvangen. Het gaat
om de brieven aan:
– verblijft niet in PI.
– verblijft niet in PI.

Mijnheer
Mijnheer

Dit betekent dat wij alle brieven aan de PI’s retour hebben ontvangen.
Verder willen we jullie informeren over een telefoongesprek dat wij hebben gehad met mijnheer
. Hij gaf aan dat hij onze aansprakelijkstelling heeft ontvangen.
Verder vroeg hij zich af hoe onze aansprakelijkstelling zich verhoudt tot het door hem en de
anderen ingestelde hoger beroep in de strafprocedure. Wij hebben hem uitgelegd dat de
strafprocedure los staat van de onderhavige kwestie en dat hij onze brief het beste kan
voorleggen aan zijn advocaat (dat blijkt
te zijn).
Daarnaast hebben wij aangegeven dat hij de schades van de Gemeente Utrecht en de Politie
dient te vergoeden. Hierop gaf hij aan dat hij dat zou overleggen met de overige ‘groepsleden’.

Met vriendelijk groet,

Advocaat

Volg mij op:

Volg ons op:
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Deze e-mail bevat vertrouwelijke informatie en mag uitsluitend worden gebru kt 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. Op
alle diensten die
verricht, z jn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen,
uitprinten en downloaden via onze website
. De algemene voorwaarden bevatten een beperking van
aansprakel jkheid.
is in het Handelsregister ingeschreven onder nummer
.
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. Our general terms and conditions apply to all services
performed by
. These can be accessed, printed and downloaded via our website
. The
general terms and conditions contain a limitation of liability.
is registered in the Trade Register under
number
.

------------------------- 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.
-----------------------------------------------------------------

