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Van: @jumbo.com]
Verzonden: woensdag 16 september 2015 20:49
Aan:
Onderwerp: RE: displayban

Dag , 

We zijn zelf druk bezig met de voorbereidingen voor de displayban, ongeacht wat de branche gaat doen. Morgen 

hebben we wederom een gesprek met KWF om te beoordelen of we elkaar in deze materie kunnen versterken. 

Ik zal je nog een kort berichtje sturen naar aanleiding van morgen. Morgen is ook de bestuursvergadering bij het CBL 

waar de displayban op de agenda staat. 

Gr,  

Verzonden van mijn Android-telefoon via Symantec TouchDown (www.symantec.com) 

-----Original Message-----  

From: @minvws.nl] 

Received: woensdag, 16 sep. 2015, 17:16 

To: @jumbo.com] 

Subject: displayban 

Beste , 

Was benieuwd hoe het na ons gesprek  over de displayban verder is gelopen bij jullie. Staat jullie pilot idee inmiddels 

in de grondverf? Misschien kunnen we daar binnenkort nog eens over bellen.  

Ik stuur je deze folder nog even mee (of had ik die al meegegeven?). Het is een folder die de Britten hebben 

gemaakt voor verkooppunten.  

Met vriendelijke groet, 

 

Drs.  | Senior beleidsmedewerker |  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) 

A-13 | Parnassusplein 5 | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag|  

T 070 340  | M 06  | @minvws.nl | www.rijksoverheid.nl | 

Afwezig op vrijdag | 

Het kernministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verhuist naar De Resident. Het bezoekadres is vanaf 1 juni 
2015: Parnassusplein 5, Den Haag. De telefoonnummers (algemeen 070-3407911) en het postadres (postbus 20350, 
2500 EJ Den Haag) van het ministerie blijven hetzelfde. 

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 
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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. . 




