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Dank! 

Met vriendelijke groet,  

   
 

Directie Openbare Orde en Veiligheid 

Gemeente Amsterdam 

Bezoekadres: Amstel 1 
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam 

T +    
amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-
mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-
mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer. 

------------------------- Disclaimer ---------------------------- 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) 
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op 
virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte 
mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. 
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde 
niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld. 
--------------------------------------------------------------------- 
The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the 
individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the 
recipient(s) to read this message. 
Access by others is not permitted. 
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and 
may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure. 
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-
mail message (including any attachments). 
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, 
spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as 
set by the Standardization Forum. 
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the 
intended recipient. The recipient concerned will not be notified. 
--------------------------------------------------------------------- 




