
Van:
Verzonden: maandag 4 juli 2022 11:18
Aan:
Onderwerp: RE: Voorstel.

Geachte heer I, beste

We hebben uw mail ontvangen en zijn op dit moment bezig alles op een rij te zetten.
Zodat we volgende week dinsdag met het college om tafel kunnen, dit om een richting te kunnen bepalen.

Met vriendelijke groet,

Fysieke Leefomgeving

E b e rk ra ch t.n l

Noaberkracht Dinkeliand Tubbergen
De gemeenten Dinkeliand en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. 
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.

Gemeente Dinkeliand Gemeente Tubbergen Noaberkracht Dinkeliand Tubbergen
Nicolaasplein 5 I Postbus 11 I 7590 AA | Denekamp Raadhuisplein 1 | Postbus 30 | 7650 AA | Tubbergen Postbus 21 | 7590 AA | Denekamp
T . 0541 854 100 | F. 0541 854 320 T. 0546 628 000 | F. 0546 628 111 info@noaberkracht.nl
info@dinkelland.nl gemeente@tubberqen.nl
www.dinkelland.nl www.tubberqen.nl
@Dinkellandinfo @Gem_Tubbergen

Van: þÿ " |

Verzonden: zondag 3 juli 2022 11:58
Aan: þÿ "  þÿ " < @ noaberkracht.nl>
Onderwerp: FW: Voorstel.

Goedemiddag heer þÿ "
Ik ontvang graag een bevestiging van ontvangst van de email die ik u afgelopen week heb gestuurd en hoor meteen
graag een indicatie wanneer u een inhoudelijke reactie kunt geven.

Hartelijke groet,



WWW nl

WWW nl
WWW.

Op alle dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van  toepassing, waarin een grote beperking van onze eventuele
aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden kunt u vinden op onze website, maar op uw eerste verzoek zal u gratis een
exemplaar worden toegezonden.

Voor de juistheid van de verstrekte informatie, waarvoor wij in belangrijke mate afhankelijk zijn van derden, aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid.
U heeft zelf de plicht om de verstrekte informatie te onderzoeken op juistheid. Alle emails zijn onder voorbehoud van eventuele type en/of
schrijffouten.

De gezonden informatie is uitsluitend bedoeld voorde persoon of eenheid waaraan deze is gericht en kan vertrouwelijke informatie of materiaal, waarop het zwijgrecht van
toepassing is, bevatten. Bespreking, opnieuw verzending, verspreiding of ander gebruik van deze informatie of het ondernemen van actie op basis daarvan door andere personen of
eenheden dan de beoogde ontvanger is verboden. Indien u deze informatie abusievelijk heeft ontvangen, gelieve u contact op te nemen met de afzender en het materiaal te wissen
van uw computer(s).

Van:
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 20:56
Aan: berkracht.nl’ < @noaberkracht.nl>
Onderwerp: Voorstel.

Goedenavond 

Zoals besproken doe ik u een voorstel namens een mogelijke koper van het Hotel voor een eventuele
samenwerking:
De koper heeft begrepen dat er momenteel een bedrag van €.900 per statushouder per week wordt betaald. 
Indien er een huurovereenkomst gesloten kan worden voor een minimale periode van 3 jaar en een minimaal aantal
van 40 personen wil koper 30% korting geven op bovenstaande bedrag.

Hij gaat er vanuit dat hij tussen 8 en 22 uur de gasten moet voorzien van voldoende eten en drinken,
1 maal in de week zullen alle kamers geheel schoon gemaakt worden en voorzien worden van schoon linnen en
handdoeken.

Hij gaat er tevens vanuit dat - mocht þÿ " niet in dienst zou willen treden als bedrijfsleidster/manager - de

gemeente zeer voorspoedig zal meewerken aan het verkrijgen van de nieuwe benodigde vergunningen.

Alles natuurlijk onder voorbehoud van de mogelijke onderhandelingen met en gunning door þÿ "
Ook namens de mogelijke koper.

Hartelijke groet,

WWW.

WWW.

WWW.
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Op alle dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een grote beperking van onze eventuele
aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden kunt u vinden op onze website, maar op uw eerste verzoek zal u gratis een
exemplaar worden toegezonden.

Voor de juistheid van de verstrekte informatie, waarvoor wij in belangrijke mate afhankelijk zijn van derden, aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid.
U heeft zelf de plicht om de verstrekte informatie te onderzoeken op juistheid. Alle emails zijn onder voorbehoud van eventuele type en/of
schrijffouten.

De gezonden informatie is uitsluitend bedoeld voorde persoon of eenheid waaraan deze is gericht en kan vertrouwelijke informatie of materiaal, waarop het zwijgrecht van
toepassing is, bevatten. Bespreking, opnieuw verzending, verspreiding of ander gebruik van deze informatie of het ondernemen van actie op basis daarvan door andere personen of
eenheden dan de beoogde ontvanger is verboden. Indien u deze informatie abusievelijk heeft ontvangen, gelieve u contact op te nemen met de afzender en het materiaal te wissen
van uw computer(s).

B stand n m t ma o's o.a xt ns z p o x wo d n a n na ov g doo onz
ma s v s g a pt !
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