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Datum
18 September 2018
Ons kenmerk

12558/ 01.04.688

Document 77.p.
Een e-mail van 14 februari 2017 van de Kansspelautoriteit aan Van
Doorne Advocaten ter bevestiging van de ontvangst van de brief van 13
februari 2017.

Van;
Aan:

Onderwerp:

REM/ertro^elijk: verzoek medewerking Bijzondere Trekking - t.a.v. mevrouwJ

f||||||H[VDNV-ADV.FID332561]
Datum:

dinsdag 14 februari 2017 14:46:00

Bijiagen:

ImaaeOOl.Qlf

len mevrouw

Kansspelautoriteit
Kenmerk : 01.002.558
Uw email : 13 februari 2017

Ondemerp : Vertrouwelijk^_verzoek medewerking Bijzondere Trekking - t.a.v. mevrouw

d^^lPen mevrouwl
Geachte mevrouwfj^^p bestef
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw onderstaande bericht. Daarnaast bevestig ik ook de
ontvangst van de documenten die per koerier zijn toegestuurd.
Met vriendelijke qroet.

Afdeling Toezicht & Consument
Kansspelautoriteit
Rijnstraat 50
|2515 XP
|Den Haag

Postbu^9^^^01 CG I Den Haag

E Jjj^^^^sspelautoriteit.nl
W www.kanssDelautoriteit.nl

Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod

Van:|^^^^^|[^^^^^m|^^^avandoorne.com]
Verzonden: maandag 13 februari 2017 18:47
Aan:SEM Vergunningen

CCr^^^^^^m^^l^nederiandseloterij.ni
5nederlandseloterij.nl);(
)nederlandseloterij.nl)

Onderwerp: Vertrouwelijk: verzoek medewerking Bijzondere Trekking - t.a.v. mevrouw^
mevrouwH^JJ|[VDNV-ADV.FID332561]

Geachte mevrouw^^^^P mevrouwfjj^mP besteHfP besteHH
Namens de Staatsiolerij bijgaand het verzoek aan de Kansspelautoriteit (Afdeling vergunningen) om
medewerking te verlenen aan de Bijzondere Trekking inclusief de daarin genoemde bijiagen. Gezien de
vertrouwelijkheid zullen wij het verzoek morgen per koerier iaten bezorgen bij de Kansspelautoriteit.
Met vriendelijke groet,
Advocaat

Van Doorne N.V.

Jachthavenweg 121 t •
1081 KM Amsterdamf+31207954589

P.O. Box 75265 fl|||||IH||ilHI
1070 AG Amsterdan^[J|a)vandoorne onm
The Netherlands

www vandoorne.com

Van Doome N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven In het handelsregister onder nummer 34199342. Van Doome N.V. is de

enrge opdrachtnemer van aile werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de
Algemene Voorwaarden van Van Doorne N.V. en haar dochtermaatschappijen, waarin een beperking van aansprakelijkheid is
opgenomen. Deze Voorwaarden, die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, kunnen worden geraadpleegd op
www vandoorne oom en worden op verzoek toegezonden.

Van Doorne N.V. has its registered offices in Amsterdam and is registered with the Commercial Register under number 34199342. Van

Doorne N.V. is the exclusive contracting party in respect of all commissioned work. This work and all legal relations with third parties shall
be governed by the General Terms of Van Doorne N.V. and its subsidiaries which include a limitation of liability. These Terms, which
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have been filed with the District Court at Amsterdam, may be consulted at www vanrioome com and will be forwarded upon request.

