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Van:
Aan:

Pot J

Cc:

Apoelman.

Onderwerp:

RE; onderzoek loot boxes

Datum:

woensdag 18 april 2018 16:19:07

We hebben geen echte klachten gekregen. Het waren eerder vragen en uitingen van zorg.

Van: Pot, J

Verzonden: woensdag 18 april 2018 14:56

CC: Appeiman, M ;(
I
Onderwerp: Re: onderzoek loot boxes
11.1

Even zelf checken of er ook werkelijk een klacht (klachten) bij ons zijn binnen gekomen
Mvg Joop
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 18 apr. 2018 om 13:30 heeftf

j)kansspelautoriteit.nl> het

volgende geschreven:
Beste alien,

Bijgaand de tekst van||||||||||||||||||||||||||||H[Pover loot boxes voor in de
Volkskrant. Publicatie is voor morgen. Graag jullie feedback zsm naar mij.

Gr.^B
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:

Van:J§||||yUmimimiHl^M2lkskmiiLnl>
Aan:^|^^JJ[m^^)kansspelautoriteit.nl>
Onderwerp: Antw.: onderzoek loot boxes

Zoals afgesproken de tekst van het stuk zoals we dat willen
publiceren, voor een check op feitelijke onjuistheden en citaten.
Ik ben zo meteen offline vanwege andere afspraken en bekijk je
reactie vanavond.

Met vriendelijke greet,

Telefoon

Postadres|Postbus 1002,1000 BA Amsterdam
Bezoekadres|INIT-gebouw
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam

Internet|www.volkskrant.nl/
Op 18 april 2018 om 11:39 schreef

Dkan.sspelautoriteit.nl>:
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Dagf^^B
Hierbij stuur ik je (onder embargo) het onderzoek naar loot boxes.
Succes en croet.

Communicatieadviseur

Afdeling Toezicht & Consument
Kansspelautoriteit
Rljnstraat 50 |2515 XP|Den Haag
Postbus 298 12501 CG|Den Haag
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E^^^^^akansspelautorlteit.nl
W http://www.kansspelautoriteit.nl

Voor het bewaken van een veiiig en betrouwbaar
kansspelaanbod

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van de
Kansspelautoriteit zijn met grote zorgvuldigbeid samengesteld.
De Kansspelautoriteit kan voor mogelijke onjuistbeden en/of
onvolledigheid van de bierin verstrekte informatie geen
aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud
van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De
inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke
informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde
ontvanger van dit bericht bent, verzoekt de Kansspelautoriteit u
dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en
wijst de Kansspelautoriteit u op de onrechtmatigheid van het
gebruiken, kopieren of verspreiden van de inhoud van dit
bericht (inclusief bijlagen).

