Graaf-van Zanten, KA de (Karin)
Onderwerp:

Uitnodiging bezoek aan Baanhoek Evides

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij sturen wij u een uitnodiging voor een bezoek aan onze productielocatie:
De afgelopen periode zijn spaarbekken De Grote Rug en Het Wantij in het nieuws geweest in relatie tot PFOA en
GenX. Op onze website hebben we een toelichting gegeven op de feitelijke situatie
(https://www.evides.nl/drinkwater/waterkwaliteit-en-hardheid/grote-rug-dordrecht). Om u verder te informeren
over het zuiveringsproces op Baanhoek en de bronnen die wij benutten, nodigen we u graag uit voor een
toelichting en rondleiding op de productielocatie. Het bezoek zal ongeveer een uur (maximaal 1,5 uur) duren.
Te zijner tijd horen wij graag van u wanneer wij u mogen ontvangen. Naast mevrouw Vording, hoofd
Communicatie, zal ook de heer Ketelaars, manager Technologie & Bronnen, aanwezig zijn bij dit bezoek.

Met vriendelijke groet,
Kim Roscam Abbing
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Dit e-mailbericht is afkomstig van Evides NV of één van haar dochtermaatschappijen. Het bericht (met eventuele bijlagen) kan
vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u onbedoeld dit e-mailbericht ontvangt verzoeken wij u ons direct hierover te informeren door
het bericht per e-mail terug te zenden aan de afzender en beide berichten, met eventuele bijlagen, te vernietigen. Openbaarmaking of
verzending van dit e-mailbericht, met eventuele bijlagen, aan derden is niet toegestaan.
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