
Van:                                Google Agenda <calendar-notification@google.com> namens @fastned.nl

Verzonden:                     vrijdag 6 augustus 2021 09:29

Aan:                                 (MN)

Onderwerp:                    Geaccepteerd: Haarrijn verzoek  op ma 23. aug 2021 13:30 - 14:30 (CEST) ( (MN))

Bijlagen:                          invite.ics

 

@fastned.nl heeft deze uitnodiging aangenomen.

Haarrijn verzoek
Wanneer ma 23. aug 2021 13:30 – 14:30 Midden-Europese tijd - Amsterdam

Waar Haflweg (kaart)

Agenda  (MN)

Wie • (MN) - organisator

• @fastned.nl- maker

•  (MN)

• (MN)

  

Dag , en ,

  

  

  

Dit is een verzoek tot een telefonisch onderhoud m.b.t. de
  locatie Haarrijn.

  

  

  

Wij zullen aan de hand van een aangepaste tekening dat Fastned
  ( ) gaat mailen, de mogelijkheden bespreken tot de realisatie van de
  gewenste aanvullende voorziening

  

  

  

energielaadpunt (snelladen) bij de basis voorziening van het
  benzinestation.

  

In
  een eerdere advies is uitgegaan van op de plek waar al toestemming was
  gegeven aan Mr Green om 4 laadplaatsen te exploiteren. De huidige aanvraag
  van Fastned gaat uit van 4 aanvullende laadplaatsen bij het benzinestation.
  Daar Fastned de locatie van MisterGreen niet wil uitbreiden is het bedrijf
  gevraagd om een nieuwe plek aan te wijzen waar zij van plan is om de
  aanvullende voorziening te realiseren.

  

Groet,

  

  

  

  

  

  

Uitnodiging van Google Agenda

Je ontvangt dit e-mailbericht in het account @rw s.nl omdat je een deelnemer bent voor deze afspraak.

Als je geen meldingen meer w ilt ontvangen voor deze afspraak, kun je deze afspraak w eigeren. Je kunt je ook aanmelden voor een Google-account op https://calendar.google.com/calendar/, zodat je de instellingen voor meldingen kunt beheren voor je
gehele agenda.

https://www.google.com/maps/search/Haflweg?hl=nl
https://calendar.google.com/calendar/
https://calendar.google.com/calendar/
slotr01
Typemachine
186



Als je deze uitnodiging doorstuurt, kunnen alle ontvangers een reactie naar de organisator sturen en aan de gastenlijst w orden toegevoegd. Ze kunnen ook anderen uitnodigen (ongeacht hun eigen uitnodigingsstatus) of je reactiebericht aanpassen. Meer
informatie.

 

https://support.google.com/calendar/answer/37135#forwarding
https://support.google.com/calendar/answer/37135#forwarding
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 \nIn een eerdere advies is uitgegaan van op de plek waar al toestemming was
  gegeven aan Mr Green om 4 laadplaatsen te exploiteren. De huidige  aanvraa
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