
Onderwerp: RE: Kan er weer gedoken worden in Bussloo?

Van: Luke Pol <lukepol@leisurelands.nl>

Datum: 7-5-2020 14:07

Aan: "m.braakman@aragosta.nl" <m.braakman@aragosta.nl>

Beste heer Braakman,

Bedankt voor uw mail. Bussloo is tot op heden en voor nu nog gewoon toegankelijk.

Het is allereerst natuurlijk noodzakelijk dat bij uw duikac.viteiten geen groepsvorming voorkomt.

Wij willen u echter vragen dit bij de gemeente Voorst te controleren. Zij houden namelijk Bussloo in de gaten en

zullen uiteindelijk besluiten dat Bussloo dichtgaat wanneer het te druk wordt.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Luke Pol

Marke.ng, Sales & Communica.e

Aanwezig: dinsdag t/m vrijdag

Leisurelands

Postbus 2108

6802 CC Arnhem

Tel. algemeen 026-3848800

Tel. rechtstreeks 026-3848810

www.leisurelands.nl

Volg ons op Facebook www.facebook.com/leisurelands

P please consider the environment - do you really need to print this email?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disclaimer:

De informa.e verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informa.e door anderen dan de geadresseerde en

gebruik door hen die niet gerech.gd zijn van de informa.e kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerech.gd bent tot

kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informa.e aan derden, niet toegestaan. U wordt verzocht de afzender

van deze mail op de hoogte te brengen en het bericht te vernie.gen. Leisurelands staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een

verzonden E-mail, noch voor .jdige ontvangst daarvan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van: Leisurelands Info

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 13:31

Aan: Luke Pol <lukepol@leisurelands.nl>
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Onderwerp: FW: Kan er weer gedoken worden in Bussloo?

Van: Michel Braakman [mailto:m.braakman@aragosta.nl]

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 13:18

Aan: Leisurelands Info <info@leisurelands.nl>

Onderwerp: Kan er weer gedoken worden in Bussloo?

Geachte heer/mevrouw,

Met de versoepeling van de maatregelen per 11 mei overwegen wij om het duiken in

verenigingsverband weer op te pakken.
Uiteraard met alle veiligheidsvoorschriften van dien.

Wij vroegen ons af; Is Bussloo weer open en kunnen wij toegang krijgen tot het duikgebied?
Zo ja, hebt u bepaalde veiligheidsvoorschriften, anders dan de overheid, waaraan wij moeten
voldoen?

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Michel Braakman namens;

Post- & Bezoekadres

Badweg 24

7604 PN  Almelo

T +31 610 509 875

E info@aragosta.nl

W aragosta.nl

Disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
Onderwatersportvereniging Aragosta staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit

e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Onderwatersportvereniging Aragosta kan niet garanderen dat
een e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van

onbevoegde derden. Onderwatersportvereniging Aragosta aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
Privacy

Onderwatersportvereniging Aragosta hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

In onze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Onze kenmerken

IBAN: NL31 INGB 0004484354
BIC: INGNL2A

KvK: 40075500
NOB: 200221
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