
-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: noreply@salesforce.com [mailto:noreply@salesforce.com] Namens [A] 

Verzonden: maandag 26 november 2012 15:25 

Aan: [X] 

CC: [Y] 

Onderwerp: RE: 3SRZWD0431053 [ ref:_00D30VG9Y._500a0QlPpf:ref ] 

 

26 november 2012, 

 

Op 12/11 stuurde ik u deze email, 

12 november 2012, 

 

Geachte heer [X], 

 

Voor de aangetekende zending met barcode 3SRZWD0431053 bericht ik u. 

 

Het door u opgegeven adres in Leeuwarden kent een doorzendadres naar Alphen ad Rijn. 

 

Dit is de laatste scan tot nu toe: 10-11.2012 - 05:57:29 : Zending gesorteerd in ScAangetekenden, rit 

BRENGRIT18, nr 18 5179 Alphen ad Rijn. 

 

OP uw verzoek schrijf ik de geadresseerde aan om een handtekening te verkrijgen.  De reactie tijd 

hiervoor is veertien dagen. Als dit uw eigen doelen doorkruist, raad ik u aan alternatieven te zoeken. 

 

Ik hou u op de hoogte, in afwachting, 

 

Vandaag heb ik u op de hogte gebracht dat ik verwacht dat de uitslag positief zal zijn: de zending is 

uitgereikt. Ik heb ook een verzamellijst gevonden, met een handtekening voor de genoemde postbus. 

De code die u mij opgeeft, 3sprks809119271 is ook op de postbus van  Alphen ad Rijn uitgereikt. In de 

bijlage treft u de lijst aan, met de handtekening 

 

Met deze email rond ik uw navraag positie af. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

[A] 

PostNL Pakketten 

ref:_00D30VG9Y._500a0QlPpf:ref 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: noreply@salesforce.com [mailto:noreply@salesforce.com] Namens S. van der Schaaf 

Verzonden: maandag 12 november 2012 11:39 

Aan: [X] 

Onderwerp: 3SRZWD0431053 [ ref:_00D30VG9Y._500a0QlPpf:ref ] 

 

12 november 2012, 

 

Geachte heer [X], 

 

Voor de aangetekende zending met barcode 3SRZWD0431053 bericht ik u. 

 

Het door u opgegeven adres in Leeuwarden kent een doorzendadres naar Alphen ad Rijn. 

 

Dit is de laatste scan tot nu toe: 10-11.2012 - 05:57:29 : Zending gesorteerd in ScAangetekenden, rit 

BRENGRIT18, nr 18 5179 Alphen ad Rijn. 

 

OP uw verzoek schrijf ik de geadresseerde aan om een handtekening te verkrijgen.  De reactie tijd 

hiervoor is veertien dagen. Als dit uw eigen doelen doorkruist, raad ik u aan alternatieven te zoeken. 

 

Ik hou u op de hoogte, in afwachting, 

mailto:noreply@salesforce.com
mailto:noreply@salesforce.com


 

Met vriendelijke groeten, 

 

[A] 

PostNL Pakketten 

ref:_00D30VG9Y._500a0QlPpf:ref 

 

 

 


