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DWG_Projecten@outlook.com

Van: Projectmap DeWerkgroep
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 09:23
Aan: Aldo Homburger
Onderwerp: Referentie 82.44.63.692
Bijlagen: Machtiging_Intrum_07043030.pdf

Geachte heer Homburger, 
 
De familie van den Boezem woont al jaren in Bulgarije en niet meer op de Tolsedijk in Nieuw0Vossemeer zoals u 
weet. Het is dan ook niet juist dat uw brief met datum 23 april jl. naar dit adres is verstuurd. Na veel; omzwervingen 
heb ik deze brief in een nagenoeg onleesbare versie ontvangen. 
 
Kunt u mij het volgende met spoed toesturen: 
 

 Uw brief van 23 april 2020,, gericht aan de familie van den Boezem 
 Specificatie van de afrekening zoals eerder door mij opgevraagd op 6 april 2020 

 
Wellicht ten overvloede, maar in de bijlage de machtiging van de familie. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Rob Otten 
 

De Werkgroep 
 
06 128 395 98 
Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09:30 tot 17:00 

en op vrijdag van 09:30 tot 13:00. In het weekend zijn we gesloten. 

 
Website | Nieuwsbrief | Doneren 

 
 

Van: Projectmap DeWerkgroep  
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 09:39 
Aan: Aldo Homburger <Aldo.Homburger@intrum.com> 
Onderwerp: RE: 274166 - RE: 273842 - [External] Tolsedijk 1, Nieuw-Vossemeer | Sectie E675 en E725, AAB 
824463692 t.n.v. De heer M.J.C.M. van den Boezem En/of Mevrouw M.H. van Nahuijs 
 
Geachte heer Homburger, 
 
Zie de bijlage. 
 

Met vriendelijke groet, 
Rob Otten 
 

De Werkgroep 
 
06 128 395 98 
Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09:30 tot 17:00 
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en op vrijdag van 09:30 tot 13:00. In het weekend zijn we gesloten. 

 
Website | Nieuwsbrief | Doneren 

 
 

Van: Aldo Homburger <Aldo.Homburger@intrum.com>  
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 07:38 
Aan: Projectmap DeWerkgroep <DWG_Projecten@outlook.com> 
Onderwerp: RE: 274166 - RE: 273842 - [External] Tolsedijk 1, Nieuw-Vossemeer | Sectie E675 en E725, AAB 
824463692 t.n.v. De heer M.J.C.M. van den Boezem En/of Mevrouw M.H. van Nahuijs 
 
Goedemorgen, 
 
Alvorens op uw vragen in te gaan zien wij graag eerst een actuele volmacht van klanten  
tegemoet, waaruit blijkt dat u gemachtigd bent thans namens hen op te treden inzake 
bovengenoemd product. 
 

met vriendelijke groet/best regards 

  

  

drs. Aldo Homburger  

  

Senior Incassospecialist Hypotheken 

Direct:: (+31 88) 22 25 170 

email: aldo.homburger@intrum.com 

Intrum 

  

Teleportboulevard 136-142, 1043 EJ Amsterdam; 

Postbus 36161, 1020 MD Amsterdam. 

  

Switchbord: +31 88 22 25 100 

www.intrum.nl/klanten 

 

 

Uw gegevens worden opgenomen in het gegevensbestand  

van Intrum. U heeft recht op inzage en rectificatie, verwijdering  
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of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens,  

alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking  

van uw persoonsgegevens. Voor nadere informatie verwijzen  

wij u naar ons Privacy Statement op www.intrum.nl. 

  

Wilt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens?  

Raadpleeg dan het Privacy Statement van ABN AMRO Bank N.V. op www.abnamro.nl/privacyverklaring 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

This e-mail and any attachments are confidential and may 

also be privileged. If you are not the named recipient, please 

notify the sender immediately and do not disclose the contents 

to another person, use it for any purpose, or store or copy the 

information in any medium. Thank you for your cooperation. 

  

Please consider the environment before printing this e-mail 

 
 

Van: Projectmap DeWerkgroep <DWG_Projecten@outlook.com>  
Verzonden: maandag 6 april 2020 18:47 
Aan: Aldo Homburger <Aldo.Homburger@intrum.com> 
Onderwerp: RE: 274166 - RE: 273842 - [External] Tolsedijk 1, Nieuw-Vossemeer | Sectie E675 en E725, AAB 
824463692 
 
Geachte heer Homburger, 
 
Inmiddels zijn de bouwgrond en het woonhuis middels een veiling verkocht. 
 
Graag ontvang ik namens de familie van den Boezem de volgende informatie: 
 

 Wat is het bedrag waarvoor het is verkocht? 
 Welke kosten hebben hierop betrekking? 
 Is er een restschuld en indien ja, hoe hoof is dat bedrag? 

 
Ik hoop z.s.m. van u te horen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Rob Otten 
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De Werkgroep 
 
06 128 395 98 
Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09:30 tot 17:00 

en op vrijdag van 09:30 tot 13:00. In het weekend zijn we gesloten. 

 
Website | Nieuwsbrief | Doneren 

Viren befallene E-Mails entstehen, schliessen wir jede Haftung aus.  


