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Van:  | DataCount - Verkeersonderzoek @datacount.nl>
Verzonden: donderdag 22 april 2021 14:22
Aan:
Onderwerp: Re: Parkeeronderzoek Wijk aan Zee
Bijlagen: 21.039 - Offerte v1.1.pdf

Dag , 
 
Met veel plezier stuur ik je hierbij, n.a.v. ons telefoongesprek, de aangepaste offerte voor het onderzoek in Wijk aan 
Zee. 
Ik ben benieuwd naar je reactie en als er nog vragen zijn, hoor ik dat graag! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 m         m    

 
 

Partner/eigenaar en projectleider 

 
DataCount.nl 

 

DataCount 
Elizabeth Wolffstraat 1 
2806 PJ Gouda 
 

           
 

 
 m         m    

 
 
Bekijk hier de privacyverklaring rondom onze dienstverlening. 
 
 
Op di 13 apr. 2021 om 12:45 schreef  | DataCount - Verkeersonderzoek @datacount.nl>: 
Dag , 
 
Met veel plezier stuur ik je bij dezen een opzet voor de offerte voor een parkeeronderzoek in Wijk aan Zee. 
We hebben diverse opties opgenomen, en gaan graag in gesprek of het aangebodene aansluit op dat wat jullie 
nodig hebben. 
We zijn benieuwd naar jullie reactie! 
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Met vriendelijke groet, 
 

 m         m    

 
 

Partner/eigenaar en projectleider 

 
DataCount.nl 

 

DataCount 
Elizabeth Wolffstraat 1 
2806 PJ Gouda 
 

           
 

 
 m         m    

 
 
Bekijk hier de privacyverklaring rondom onze dienstverlening. 
 
 
Op ma 12 apr. 2021 om 10:53 schreef @beverwijk.nl>: 

Goedemorgen, 

  

Geen probleem, ik zie de offerte tegemoet. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

 

  

Beleidsmedewerker verkeer 

Team Ingenieursbureau,  gemeente Beverwijk 

Postbus 450 

1940 AL  Beverwijk 

www.beverwijk.nl 
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tel: 0251-256256 en  

aanwezig: ma,di,wo, do en vr ochtend 

  

  

  

Van:  | DataCount - Verkeersonderzoek [mailto @datacount.nl]  
Verzonden: vrijdag 9 april 2021 17:25 
Aan: @beverwijk.nl> 
Onderwerp: Re: Parkeeronderzoek Wijk aan Zee 

  

Dag , 

  

Helaas een hoop druktes gehad, waardoor ik het deze week niet meer red om een passend voorstel jullie kant op 
te sturen voor het gevraagde parkeeronderzoek in Wijk aan Zee. 

Volgt z.s.m. begin volgende week dus, excuses voor de vertraging! 

  

Fijn weekend voor nu! 

  

Met vriendelijke groet, 
 

 m         m    

 

 
Partner/eigenaar en projectleider 

 
DataCount.nl 

 

DataCount 
Elizabeth Wolffstraat 1 
2806 PJ Gouda 
 

           
 

 
 m         m    

 
 
Bekijk hier de privacyverklaring rondom onze dienstverlening. 
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Op wo 7 apr. 2021 om 11:07 schreef @beverwijk.nl>: 

Goedemorgen, 

  

Test geslaagd. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

 

  

Beleidsmedewerker verkeer 

Team Ingenieursbureau,  gemeente Beverwijk 

Postbus 450 

1940 AL  Beverwijk 

www.beverwijk.nl 

tel: 0251-256256 en  

aanwezig: ma,di,wo, do en vr ochtend 

  

  

  

Van:  | DataCount - Verkeersonderzoek [mailto: @datacount.nl]  
Verzonden: woensdag 7 april 2021 11:01 
Aan: @beverwijk.nl> 
Onderwerp: Parkeeronderzoek Wijk aan Zee 

  

Dag , 
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Dank voor het prettige telefoongesprek van zojuist! Ik realiseerde me dat ik je mailadres niet had om je later 
deze week een aanbieding te kunnen sturen, en test maar even of het zo het juiste adres is: ik verwacht het 
(gezien de 'normale' opbouw van de adressen bij de gemeente) wel? 

  

Zo niet, dan bel ik je nog even om het juiste adres te achterhalen. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 m         m    

 

 
Partner/eigenaar en projectleider 

 
DataCount.nl 

 

DataCount 
Elizabeth Wolffstraat 1 
2806 PJ Gouda 
 

           
 

 
 m         m    

 
 
Bekijk hier de privacyverklaring rondom onze dienstverlening. 

 
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonl jke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld 
heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te 
vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de b jlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt 
overeengekomen. DataCount aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve 
informatie in e-mailberichten. 

 
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld 
heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te 
vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de b jlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt 
overeengekomen. DataCount aanvaardt geen enkele aansprakel jkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie 
in e-mailberichten. 

 
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld 
heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te 
vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftel jk anders wordt 
overeengekomen. DataCount aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in 
e-mai berichten. 




