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laatst gez. gisteren om 22:42

di 24 mei

Mochten jullie er uit komen qua 
aankoop ben ik altijd van dienst voor 
het beheer bijvoorbeeld, de eerste tijd, 
mocht dit nodig zijn. Ik zal niet zomaar
verdwijnen hoor. 09:14

Bedankt voor je berichtje.
Deze gaan we zeker in ons 
achterhoofd houden.

Wij hebben intern nog wel wat uit te
zoeken uiteraard. 0.,

wo 6 jul.

Had nog willen vragen waarom het 
nadelig zou zijn voor bedrijven in mijn
omgeving. 14:13
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wo 6 jul.

Had nog willen vragen waarom het
nadelig zou zijn voor bedrijven in mijn 
omgeving. 

Als we om moeten zetten naar andere
bestemming dan kan dat bedrijven
beperken inzake uitbreiding of
bedrijfsvoering.
Bepaalde activiteiten kunnen en 
mogen ze niet uitvoeren of is op
termijn niet mogelijk wat nu wel kan 
binnen deze bestemming

Ik heb je een mail gestuurd. Nog niet
met de prijzen er op. Die volgt dan als
het goed is. 

do 7 jul.

Ik heb de mail verstuurd. Ik denk wel
dat het tegen zal vallen. 
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do 7 jul.

laatst gez. gisteren om 22:42

Ik heb de mail verstuurd. Ik denk wel 
dat het tegen zal vallen. 11:14

Beste
Ik zag dat je geappt had. 
Vanmorgen ben ik enthousiast 
begonnen aan de dag, maar vanaf 
10.30 uur het pand verlaten.

Ik heb de prijs vluchtig gezien, 
inderdaad dat valt me wel tegen. 
Zou jij ook een prijs kunnen maken 
voor alleen logies (zonder eten). En je 
voorstel om kooktoestellen voor 15 
mensen te plaatsen (4 of 5 toestellen 
maximaal ga ik vanuit).
Misschien zouden we ook nog iets in 
de aanschaf kunnen doen.
Alvast bedankt.

Groet
14:57 /
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voor alleen logies (zonder eten). En je 
voorstel om kooktoestellen voor 15 
mensen te plaatsen (4 of 5 toestellen 
maximaal ga ik vanuit).
Misschien zouden we ook nog iets in 
de aanschaf kunnen doen.
Alvast bedankt.

Groet
14:57

Beterschap. Ik zal mailen. 16:04

zo 10 jul.

Ik heb het plan van de man vh 
zorghotel/overig doorgestuurd. Fijne 
avond! 2.

ma 11 jul.

Heb je mail beantwoord. Er is zeker 
geen zinnigs woord ovet te zeggen 
overmorgen? 10:2

Ik doe er €10,00 af p.p.p.n. 10:41



Elshuys makelaar
tik voor contactinfo

wo 29 jun.

• Berichten en gesprekken worden end-to- 
end versleuteld. Niemand buiten deze chat 
kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp 

niet. Tik voor meer informatie.

Goedenavond, 
wat is uw emailadres?
Dan kan ik u een voorstel doorsturen 
namens een investeerder.
Hoor graag. 20

•@@noaberkracht.nl 20:44/


