
23-8-2019 Gmail - Geld Wereld Zonder Kopzorgen

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ba282c6faa&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1494803094413990723&simpl=msg-f%3A1494803… 1/3

Freek Haverman <fhaverman@gmail.com>

Geld Wereld Zonder Kopzorgen
info@stophersentumoren.nl <info@stophersentumoren.nl> 5 maart 2015 om 12:35
Antwoorden op: info@stophersentumoren.nl
Aan: Freek Haverman <fhaverman@gmail.com>

Hoi Freek,

 

Wat een allemach�g geweldig groot bedrag is het geworden he. Wow…………..

 

Ons rekeningnummer is: 

t.n.v. S�ch�ng STOPhersentumoren.nl te Driebergen
IBAN nummer: NL93RABO0136468942

 

OVV Wereld zonder kopzorgen natuurlijk ;-) 

 

Gaat het een beetje naar omstandigheden met je moeder?

 

Warme groet,

Klaske

 

 

Klaske Hofstee

 

Voorzi�er S�ch�ng STOPhersentumoren.nl

Het fonds voor primaire hersentumoren onderzoek

 

S�ch�ng STOPhersentumoren.nl, Hoofdstraat 88, 3972LC Driebergen

================================================
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De informa�e opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn

en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de

inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren

door het bericht te retourneren. S�ch�ng STOPhersentumoren.nl

staat ingeschreven bij de K.V.K.onder nr. 30229982

================================================

The informa�on contained in this message may be confiden�al

and is intended to be exclusively for the addressee.

Should you receive this message uninten�onally, please do not use

the contents herein and no�fy the sender immediately by return e-mail.

S�ch�ng STOPhersentumoren.nl is registered by the Chamber of commerce

under nr. 30229982

 

 

 

 

 

 

 

Van: Freek Haverman [mailto:fhaverman@gmail.com] 
Verzonden: donderdag 5 maart 2015 12:26
Aan: info@stophersentumoren.nl
Onderwerp: Geld Wereld Zonder Kopzorgen

 

Hoi Klaske,

 

Hoe is het er mee?

 

Volgende week ga ik het geld overmaken (20.000 euro) naar jullie rekening. Wat is het rekeningnummer en o.v.v. wat
kan ik het overmaken?

Groeten,

 

- Freek Haverman

 

mailto:fhaverman@gmail.com
mailto:info@stophersentumoren.nl
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Heeft u een videoverslag nodig van uw evenement? Een bedrijfs- of instructiefilm? Of zoekt u iemand die de hele
organisatie van uw evenement uit handen neemt? Bel of mail met Helmgras Media voor een prijs op maat. 

 

Tel.: +31 6 505 584 62

Mail: freek@helmgrasmedia.nl

mailto:freek@helmgrasmedia.nl

