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Geachte  heren k e

In de hierboven  genoemde  kwestie  ontving  ík dínsdag  24 december  2019  een e-mail  van de heer

 met  daarbij  een kopie  van de meldíng  die bíj de Autoriteit  Persoonsgegevens  ís gedaan.

Op vríjdag  27 december  2019  ontving  ik per aangetekende  post  stukken  waarvan  u aangeeft  dat dit

de stukken  zíjn ter uitvoering  van de beschíkking  in hoger  beroep.

Ik heb nog de volgende  aanvullende  verzoeken  aan u. De aan mij toegezonden  melding  bij de

Autoriteit  Persoonsgegevens  betreft  een Word-document.  Kunt  u mij de deíínítíeí  ingediende

melding  doen  toekomen  inclusief  het bewijs  van ontvangst  van de Autoriteít  Persoonsgegevens?

Het is belangrijk  om er zeker  van te zíjn dat de melding  is gedaan  én is ontvangen.

Verder  gaf  de hee  aan dat hij bij PostNL  heeft  gevraagd  om een onderzoek.  Graag

ontvang  ik van u de uitkomsten  van dít onderzoek.

In één van míjn eerdere  brieven  gaf  ik al aan dat cliënte  iedere  keer  genoodzaakt  wordt  om

ínhoudelijk  te reageren  en om kosten  te maken,  omdat  het kennelíjk  níet mogelijk  blíjkt  om dit op

een normale  wijze  op te lossen.  Het zou de kerk  sieren  índíen zij dit kostenaspect  serieus  zouden

nemen  en aan míjn clíënte  aanbieden  om die kosten  te vergoeden.

Tot  slot  zullen  de stukken  die ík vía de aangetekende  post  ontving  worden  bestudeerd  en

doorgenomen.  Ik kan u daar  op dit moment  nog geen  ínhoudelijke  reactíe  op geven.

DERDENGELDE  BI  IBA  K

í'richt op basis van een overeenkomst Van opdracht Zijn ciitsluitend OnZe eigen algemene vooryvaamen Vari íöepaSSlng. Deze ziin op 12iuii  2at9 gedepüneet'd bij de rechtbai*  Gelderland+

19, verkríjgbaar op ons kantoor en direct te raadplegen . Op verzoek zenden wij u een exemplaa+' van onze yoorvvaarderi toe Elke aapsprakelijkheid vooí  schade  is

beperkt toï het bedrag ínaarvoor de öoürons  verplicht  afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering  aanspraak op uitkei'ing geeft, vermeerderd met het t»edrag van het eigen i-isico.
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-  A D V  O C ATE  N  

Uw reactie  op deze  verzoeken  zie ík met  belangstelling  graag  uiterlíjk  maandagochtend  13  januarí

aanstaande  tegemoet.
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