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Van:
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 11:46
Aan:
Onderwerp: FW: afmelding kandidaten Vroedschapstraat Gorinchem tbv COA

Van: @rijksoverheid.nl]
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 11:44
Aan: @coa.nl>
Onderwerp: FW: afmelding kandidaten Vroedschapstraat Gorinchem tbv COA

Van: @rijksoverheid.nl>
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:02
Aan: @Rijksoverheid.nl>
Onderwerp: afmelding kandidaten Vroedschapstraat Gorinchem tbv COA

Hierbij de gewijzigde versie.
Ik verneem graag van je.

Bericht via makelaar

Geachte heer/mevrouw,

U heeft via Van Vliet Bedrijfsmakelaars interesse getoond in het voormalige belastingkantoor aan de Vroedschapstraat 15 te Gorinchem en hiervoor danken wij u.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft besloten om het verkoopproces van het voormalig belastingkantoor gelegen aan de Vroedschapstraat 15 te Gorinchem vroegtijdig te
beëindigen.

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft een beroep op het Rijksvastgoedbedrijf gedaan om het pand ter beschikking te stellen aan het COA om aan de
extra vraag naar opvang te kunnen voldoen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de weloverwogen beslissing gemaakt om dit verzoek te honoreren. In de afweging heeft
meegespeeld dat het COA in 2016 en 2017 al gebruik heeft gemaakt van dit object en zodoende zonder ingrijpende veranderingen en op korte termijn kan beschikken
over deze locatie.

Het voortijdig beëindigen van het verkoopproces, tbv het maatschappelijk inzetten van het object door het COA, heeft helaas tot gevolg dat er wellicht nodeloos
inspanningen door u zijn verricht. Dit betreur ik uiteraard, maar gezien de omstandigheden vraag ik hiervoor uw begrip. Met vragen kunt u terecht bij…..

Met vriendelijke groet,

XX

Nieuwsbericht Biedboek

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft besloten om het verkoopproces van het voormalig belastingkantoor gelegen aan de Vroedschapstraat 15 te Gorinchem vroegtijdig te
beëindigen en het pand over te dragen aan Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Geïnteresseerden die via de makelaar contact hebben opgenomen, krijgen hierover
via Van Vliet Bedrijfsmakelaars bericht.

Met vriendelijke groet,

projectleider verkoop
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@rijksoverheid.nl
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke
meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.


