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Van:
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 09:48
Aan:
Onderwerp: FW: [PRDF_31007336] RE: Brief aan Pels Rijcken opmaken akte levering nav door ppn getekende koopovereenkomst Vroedschapstraat 15

Gorinchem - 105008122

Met vriendelijke groet,

COA

Bestuurlijk Vastgoedregisseur

Van: @pelsrijcken.nl]
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 15:19
Aan: @coa.nl>; @coa.nl>
Onderwerp: FW: [PRDF_31007336] RE: Brief aan Pels Rijcken opmaken akte levering nav door ppn getekende koopovereenkomst Vroedschapstraat 15 Gorinchem -
105008122

Van: @pelsrijcken.nl>
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 15:00
Aan: @pelsrijcken.nl>
Onderwerp: FW: [PRDF_31007336] RE: Brief aan Pels Rijcken opmaken akte levering nav door ppn getekende koopovereenkomst Vroedschapstraat 15 Gorinchem -
105008122

Ha 

Ter info onderstaande e-mail die ik zojuist verzond met betrekking tot Vroedschapstraat 15 Gorinchem.

Groet,

Van:  Pels Rijcken
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 14:48
Aan: ' @rijksoverheid.nl>
CC: @rijksoverheid.nl>;  Pels Rijcken < @pelsrijcken.nl>; Pels Rijcken
< @pelsrijcken.nl>
Onderwerp: [PRDF_31007336] RE: Brief aan Pels Rijcken opmaken akte levering nav door ppn getekende koopovereenkomst Vroedschapstraat 15 Gorinchem - 105008122

Beste 

Dank voor het verstrekken van de opdracht. Ik ga dit dossier samen met mijn kantoorgenote kandidaat-notaris op mijn sectie,
behandelen. Het ontwerp van de akte en de nota van afrekening zullen we tijdig voor de overdracht aan RVB (en COA) sturen. Wie is jullie
contactpersoon bij het COA?

Hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Van: @rijksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 12:33
Aan: @pelsrijcken.nl>; | Pels Rijcken < @pelsrijcken.nl>
CC: @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Brief aan Pels Rijcken opmaken akte levering nav door ppn getekende koopovereenkomst Vroedschapstraat 15 Gorinchem - 105008122

Geachte 

De Staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van het pand c.a. Vroedschapstraat 15 te (4204 AJ) Gorinchem,
kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie E, nummer 881, groot 4.886 m2  (zie de bijgevoegde brief).

Mede namens de koper verzoek ik u uiterlijk 26 juni 2020 een akte te passeren op basis van de koopovereenkomst.
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De akte van volmacht is getekend onder voorbehoud dat de uiteindelijke ontwerpakte van levering, alsmede de nota van afrekening namens het Rijksvastgoedbedrijf is
goedgekeurd.

De koopovereenkomst en de bijlagen zal ik nog separaat aan u toezenden via de cryptoshare van Pels Rijcken 

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

dhr. 
Medewerker Vastgoed en Infrastructuur
................................................................................
Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties en Projecten
Afdeling Verkoop
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag
................................................................................
M
F

@rijksoverheid.nl
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.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt
ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het
Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst
zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden
zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and
delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number
27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number
19/2015. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.


