Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Goedemiddag

@rijksoverheid.nl>
maandag 15 juni 2020 19:24
FW: Svp contact over verkoop gebouw in Gorinchem

,

Zoals zojuist besproken, ontvang je hierbij het onderstaande verzoek van
om contact op te nemen.
eeft een concept voor de Vroedschapstraat bedacht en was verbolgen over het tijdstip van intrekking.
Zijn primaire doel is een soort van samenwerking om zijn concept uit te voeren en mocht dat niet lukken dan wil hij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in zijn
kosten.
Wil je mij op de hoogte houden van het verloop.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet,

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
Verzonden: maandag 15 juni 2020 17:12
Aan:
@rijksoverheid.nl>
CC:
Onderwerp: Re: Svp contact over verkoop gebouw in Gorinchem
Geachte heer
Dank voor het telefoon gesprek van heden middag.
Ons buro heeft in de afgelopen maanden, samen met stichting Living in hospitality, een innovatief hotel concept ontwikkeld op de locatie van het voormalige belastingkantoor
in Gorinchem.
Door het voortijdig uit de verkoop halen van het gebouw hebben wij een aanzienlijke planschade opgelopen. En loopt de lancering van het “Living in hospitality” concept een
aanzienlijke vertraging op de markt op.
Graag komen wij in contact met de nieuwe vastgoedeigenaar (Coa)van het gebouw.
Ons doel is om te onderzoeken hoe we schade kunnen voorkomen en of we samen met de directie van het Coa, afspraken kunnen maken over de periode tijdens en na het
gebruik van het gebouw door het Coa.
U mag mijn contactgegevens met het Coa delen en kunt mij bereiken via dit email adres of telefonisch op
Wij behouden ons alle rechten voor,
en verblijven in afwachting van uw reactie met vriendelijke groet,

>> -----Oorspronkelijk bericht---->> Van:
>> Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 11:35
>> Aan
@rijksoverheid.nl>
>> CC
>> Onderwerp: Re: Svp contact over verkoop gebouw in Gorinchem
>>
>> Geachte
>> Dank voor uw bericht.
>> Maandag 15 Juni schikt ons om 16.00 uur.
>>
>> De heer
astgoed adviseur, zal namens ons zich bij dit gesprek voegen. Zijn telefoonnummer is
>>
>> Of ons contact een conference call of video verbinding is laat ik graag ter uwer beoordeling, grt
>>
>> Verstuurd vanaf mijn iPhone
>>
>>>> Op 8 jun. 2020 om 14:36 heeft
@rijksoverheid.nl> het volgende geschreven:
>>>
>>> Geachte
>>>
1

>>> In reactie op uw onderstaande mail wil ik een afspraak met u inplannen voor een overleg.
>>> Ik wil u uitnodigen om het overleg op maandag 15 juni of dinsdag 16 juni tussen 13:00 en 17:00uur in te plannen.
>>> Kunt u mij doorgeven welk tijdstip en dag u uitkomt.
>>> Tevens mag u aangeven of u het overleg telefonisch of per videovergadering wil laten plaatsvinden.
>>> Ik ontvang graag van u de naam, functie, mailadres en telefoonnummer van de personen die het overleg bijwonen.
>>>
>>> Alvast bedankt
>>>
>>> Met vriendelijke groet,
>>>
>>>
>>> -----Oorspronkelijk bericht---->>> Van:
>>> Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 10:57
>>> Aan:
@rijksoverheid.nl>
>>> CC:
>>> Onderwerp: Svp contact over verkoop gebouw in Gorinchem
>>>
>>> Geachte
,
>>>
>>> Dank voor uw reactie en toelichting betreffende de verkoopprocedure
>>> van het belastingkantoor in Gorinchem
>>>
>>> Graag maken wij gebruik van uw aanbod om met u te spreken over het behoudt van de goede naam van het Rvb, als betrouwbare partner in de vastgoedsector. En
lichten wij u toe waarom wij van mening zijn, dat er een discrepantie is tussen, de feitelijke handelswijze en betrouwbaarheid van het Rijksvastgoedbedrijf. En de daaruit voort
vloeiende financiële schade, die wij door dit handelen, zijn opgelopen.
>>>
>>> Mogen wij van u vernemen op welke datum en tijdstip wij hierover met u “aan tafel” kunnen?
>>>
>>> In afwachting van uw bericht verblijven wij,
>>>
>>> hoogachtend,
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>>
>>>>
>>>
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