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Van: @jumbo.com]
Verzonden: woensdag 4 mei 2016 16:46
Aan:
Onderwerp: RE: Foto's Tabaksafdekking

Dag , 

De foto geeft idd geen goed beeld. Op de een of andere manier kaatst het felle licht terug 
volgens mij. 

Ik zal mijn collega nog eens vragen om een betere foto. 

Goed dat jullie er waren vanochtend. 

Grts,  

Hartelijke groet, 

 
Manager kwaliteit & mvo 

JUMBO Supermarkten B.V. 
Rijksweg 15 

5462 CE Veghel 

Tel:  0413 -  
Mob:  06 -  

www.jumbo.com 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  [mailto: @minvws.nl] 
Verzonden: woensdag 4 mei 2016 16:41 

Aan:  
Onderwerp: RE: Foto's Tabaksafdekking 

Hoi , 

Dank voor de foto's en voor de ontvangst vanmorgen.  

Foto 2 is denk ik net niet de goede foto om te delen. Je ziet nl de tabaksproducten 
doorschemeren. Of zijn het andere producten die reflecteren? Evengoed, als er een betere 

is, zou ik die graag nog ontvangen. 

Groet, 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: @jumbo.com] 

Verzonden: woensdag 4 mei 2016 13:15 
Aan:  
Onderwerp: Foto's Tabaksafdekking 

Dag , 

Bij deze nog een tweetal foto's. 

Gr,  
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Hartelijke groet, 

 
 

Manager kwaliteit & mvo 

 
JUMBO Supermarkten B.V. 

Rijksweg 15 
5462 CE Veghel 

 
Tel:     0413 -  

Mob:   06 -  
www.jumbo.com 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 

aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
 




