Demi Hansum
Onderwerp:

Ligusterpad 21 te Venlo/ 1573702

Van:>
Verzonden: donderdag 9 januari 2020 11:46
Aan:
Onderwerp: RE: Ligusterpad 21 te Venlo/ 1573702
Geachte mevrouw,
De vraag is helaas niet verder gespecificeerd en niet duidelijk is welke subsidie bedoeld worden. Deze
subsidieregister en oplegger subsidieregister staan op de site van de gemeente Venlo.
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/PDFoutput/Actueel/Venlo/CVDR54949.pdf
https://www.venlo.nl/subsidieregister
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 16:54
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Ligusterpad 21 te Venlo/ 1573702
Geachte mevrouw Winkelmolen,
Bedankt voor uw bericht.
Het betreft hier een openbare verkoop. In verband hiermee dienen wij zo veel mogelijk informatie beschikbaar te
stellen aan geïnteresseerde.
De vraag is een algemene vraag of het registergoed op de lijst van subsidie staat vermeld.
Mochten er verder vragen zijn, verneem ik dit graag van u.
Met vriendelijke groet,
Demi Hansum
Notarisklerk
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Weena 220 | 3012 NJ Rotterdam
Postbus 2560 | 3000 CN Rotterdam
T: +31 (0)10 - 2001 717
E: Demi.Hansum@roxlegal.nl
W: www.roxlegal.nl

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de afzender direct te informeren en dit bericht en
eventuele bijlage(n), zonder deze te kopiëren, door te sturen, openbaar te maken of op andere wijze te gebruiken,
te vernietigen. RoX Legal B.V. is niet aansprakelijk voor schade die betrekking heeft op communicatie per e-mail.
RoX Legal B.V. is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70322007. Alle
diensten en (andere) werkzaamheden worden uitsluitend verricht uit hoofde van een overeenkomst tot opdracht
met RoX Legal B.V. Op de overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van RoX Legal B.V. Deze
algemene voorwaarden bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid, zijn gedeponeerd ter griffie van
de Rechtbank te Rotterdam, zijn in te zien op www.roxlegal.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
This e-mail is confidential and may also be privileged. It is intended for use by the addressee only. If you are not the
intended addressee, we request that you notify us immediately and delete this e-mail and any attachment(s),
without copying, forwarding, disclosing or using it in any other way. RoX Legal B.V. will not be liable for damage
relating to the communication by e-mail of data or documents.
RoX Legal B.V. has its seat in Rotterdam, The Netherlands and is registered in the Commercial Register in Rotterdam
under number 70322007. All services and other work are carried out exclusively under a contract for professional
services ("overeenkomst van opdracht") with RoX Legal B.V., subject to the general conditions of RoX Legal B.V.
These general conditions include, among other provisions, a limitation of liability clause and have been filed with the
Rotterdam Court of First Instance. They can be consulted at www.roxlegal.nl and will be provided free of charge
upon request.
Van: Nirosha Haeck
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 16:27
Aan: Demi Hansum
Onderwerp: FW: Ligusterpad 21 te Venlo/ 1573702

Van:
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 10:45
Aan:
Onderwerp: Ligusterpad 21 te Venlo/ 1573702
Geachte mevrouw Haeck,
2

Voor de feestdagen heb ik op 1 vraag na uw gestelde vragen beantwoordt. Gezien die ene vraag nog niet
beantwoordt is kom hier op terug. Het betreft vraag 6, die luidt als volgt; “ook verneem ik graag van u of
bovenvermeld registergoed op de lijst van subsidie staat”. Het is mij niet duidelijk in welke hoedanigheid de vraag
bedoeld is. Is bedoeld of op dit moment subsidie verstrekt wordt met betrekking tot woning verbetering of wat is
precies uw vraag? Graag verzoek ik u om de vraag nader te omschrijven. Zodra meer duidelijkheid is over de inhoud
van de vraag zal ik erna streven uw vraag verder te beantwoorden.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

Denk aan het milieu: is het echt nodig dit mailtje te printen?
******************************************************************* Het is mogelijk dat er tijdens het
transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen
aansprakelijkheid erkennen. Indien er sprake is van een besluit zal de vastgestelde versie per post aan u worden toe
gezonden. Indien er sprake is van overige mededelingen adviseren wij u om bij twijfel over de juistheid of
volledigheid contact met ons op te nemen.
******************************************************************

Denk aan het milieu: is het echt nodig dit mailtje te printen?
******************************************************************* Het is mogelijk dat er
tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor
kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Indien er sprake is van een besluit zal de vastgestelde versie
per post aan u worden toe gezonden. Indien er sprake is van overige mededelingen adviseren wij u om bij
twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen.
******************************************************************
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