
Vries, Robert de

Beste heer De Vries,

Zoals zojuist aangegeven hierbij mij verzoek.

Met vriendelijke groet,

Afwezig; woensdag

Beste heer Wittekamp,

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Mocht u verder nog vragen hebben dan verneem ik deze graag van u.

Met vriendelijke groet.
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De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, 
informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, niet te 
gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden.
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Suzanne Pijpenbroek <suzanne.pijpenbroek@alliander.com> 
maandag 26 oktober 2020 12:23
Vries, Robert de
FW: Aankoop grond Westkade 242271 ! 300102129
Grondaankooptekening Delta.Pdf

Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening in de omgeving van de Westkade te Huizen is het realiseren van een 
nieuw transformatorstation noodzakelijk. Over de beschikbaarstelling van de daarvoor benodigde grond vond 
overleg plaats tussen u en mijn collega de heer Wesley Meijer.

Mw. mr. Suzanne Pijpenbroek
Juridisch Medewerker | Aanleg

Van: Suzanne Pijpenbroek
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 10:22
Aan: t.wittekamp@huizen.nl
Onderwerp: Aankoop grond Westkade 242271 / 300102129

M 06 48 50 63 03
E suzanne.piipenbroek@alliander.com

Ik verzoek u vriendelijk mij te laten weten of ik kan overgaan tot het op stellen van de overeenkomst of dat u dat wil 
doen.
De grondaankooptekening voeg ik volledigheidshalve toe.

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:



Afwezig: woensdag
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