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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: zaterdag 30 november 2019 09:56
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0081451 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10786325

 m         m    
NVW  

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

 
 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

 
 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
 
 

Voornaam 

Achternaam 

Geslacht 

Postcode 

Huisnummer 

Straat 

Plaats 

Land Nederland 
 

 
 

Email 
E-mail @hotmail.com 

 

 
 

Telefoon 
 
 

Omschrijving van de melding 

Kunt u een 
korte 
omschrijving 
geven van 
uw melding? 

Wij hebben opgemerkt dat de   variant helemaal geen vanille bevat. 
Verder hebben wij ook geen andere toevoegingen op het etiket kunnen vinden dat zou 
moeten duiden op de toevoeging vanvanille of vanille-aroma.  

 

2019-0081451 melding levensmiddelen



2

Datum en 
tijdstip 
constatering 

29-11-2019 
 

 18:30 
 

 

 
 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 
aangeven 
op welke 
locatie uw 
melding 
betrekking 
heeft? 

Adres 
 

Postcode 

Huisnummer 

Straat 

Plaats 

Land Nederland 
 

[Verder >>] 
 

 
   

Melding - Onderwerp 
 
 

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Onterechte reclame / claim van dit product 
 

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Overige levensmiddelen 
 

 
 

Melding - Productgegevens 
 
 

Wat is het merk van het product? 

Wat is de naam van de producent? 

Wat is de productsoort? 

Wat is de omschrijving van het product? Vanille-ijs tussen laagjes van cacaofantasie 
 

Tot wanneer is het product ten minste houdbaar? 30-09-2021 
 

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)   
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? milliliter (ml) 
 

Wat is de hoeveelheid? 750 
 

Wat is de soort verpakking? Karton 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Ja 
 

Wat is de datum van de aankoop? 25-11-2019 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Er staat op de verpakking dat het vanille 
ijs is. Het viel me op dat er alleen aroma in 
het ijs zit maar niet specifiek vanillearoma. 
Ik vraag me dus af of er wel degelijk 
vanille in het ijs zit.  

 

 
 

2019-0081451 melding levensmiddelen
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Melding - Betrokkenen 
 
 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Ja 
 

U kunt aanvullende gegevens aanleveren op een volgende pagina van deze vragenlijst. 

[Verder >>] 
 

  

Betrokkenen toevoegen bij melding 
 
 

 
 

Wilt u de betrokkene selecteren? Producent 
 

Kunt u de locatie van de betrokkene aangeven? Website 
 

Website .com 
 

 
 

Zijn er nog meer betrokkenen bij deze melding 
bekend? 

Nee 
 

 
 

[Verder >>] 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   

 

2019-0081451 melding levensmiddelen





Wat is de datum van aankoop? 25-11-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Er staat op de verpakking dat het vanille ijs is  Het viel me op dat er alleen aroma in het ijs zit maar ni
vanillearoma  Ik vraag me dus af of er wel degelijk vanille in het ijs zit  

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Nee

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/4af77ec8 feed 44b

2019-0081451 melding





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/4af77ec8 feed 44b
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 11:38
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0083013 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10793924

 m         m    
NVW  

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Ja 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Omschrijving van de melding 

Kunt u een 
korte 
omschrijving 
geven van 
uw melding? 

Goedendag 
 
Zojuist bij de   gekocht. 
 Op de achterzijde van het doosje staat geen Nederlands of in het Engels de 
ingrediënten op wat erin zit. Wel in het Arabisch, Duits, Frans Pools, portugees maar 
geen Nederlands. 
Graag uw antwoordt. 
 
 Mvg 

 
 

Datum en 
tijdstip 
constatering 

25-11-2019 
 

 18:00 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 
aangeven op 
welke locatie 
uw melding 
betrekking 
heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam  
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Straat 

Plaats 

Land Nederland 
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 
  

 

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Nederlands etiket ontbreekt 
 

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Overige levensmiddelen 
 

  

 

Melding - Productgegevens 
  

 

Wat is het merk van het product? 
 

Wat is de naam van de producent? 
 

Wat is de productsoort? chocolade 
 

Wat is de omschrijving van het product? Goedendag 
 
Zojuist bij de  
gekocht. 
 Op de achterzijde van het doosje staat 
geen Nederlands of in het Engels de 
ingrediënten op wat erin zit. Wel in het 
Arabisch, Duits, Frans Pools, portugees 
maar geen Nederlands. 
Graag uw antwoordt. 
 
 Mvg 

 
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram 
 

Wat is de hoeveelheid? 100 
 

Wat is de soort verpakking? Papier 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Nee 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Goedendag 
 
Zojuist bij de  
gekocht. 
 Op de achterzijde van het doosje staat 
geen Nederlands of in het Engels de 
ingrediënten op wat erin zit. Wel in het 
Arabisch, Duits, Frans Pools, portugees 
maar geen Nederlands. 
Graag uw antwoordt. 
 
 Mvg 

 
 

  

 

Melding - Betrokkenen 

2019-0083013 melding levensmiddelen
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Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 
  
 

2019-0083013 melding levensmiddelen





Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Goedendag Zojuist bij de  gekocht  Op de achterzijde van het doosje staa
of in het Engels de ingrediënten op wat erin zit  Wel in het Arabisch, Duits, Frans Pools, portugees ma
Nederlands  Graag uw antwoordt  Mvg 

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Ja

Wij garanderen uw anonimiteit  Uw melding nemen wij op de reguliere manier in behandeling  U ontvangt echter geen terugkoppeling van onze bevindingen

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/18c65a7c c676 4672

2019-0083013 melding









Notities 
deze melding 2 maal verwerkt onder andere firma. zie inspect nummer 2019-0083775

09-12-2019 23 31 37

is als VVG binnengekomen maar als levensmiddelenmelding verwerkt.

09-12-2019 23 21 31

Sluit zaakinformatie 

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/6acb89d8 694a 4d13

2019-0083774 afhandeling





Notities 
deze melding 2 maal verwerkt onder andere firma. zie inspect nummer 2019-0083775

09-12-2019 23 31 37

is als VVG binnengekomen maar als levensmiddelenmelding verwerkt.

09-12-2019 23 21 31

Sluit zaakinformatie 

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/6acb89d8 694a 4d13

2019-0083774 afhandelingsbericht





Notities 
deze melding 2 maal verwerkt onder andere firma. zie inspect nummer 2019-0083775

09-12-2019 23 31 37

is als VVG binnengekomen maar als levensmiddelenmelding verwerkt.

09-12-2019 23 21 31

Sluit zaakinformatie 

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/6acb89d8 694a 4d13

2019-0083774 e-mail 1





Notities 
deze melding 2 maal verwerkt onder andere firma. zie inspect nummer 2019-0083775

09-12-2019 23 31 37

is als VVG binnengekomen maar als levensmiddelenmelding verwerkt.

09-12-2019 23 21 31

Sluit zaakinformatie 

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/6acb89d8 694a 4d13
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Van:
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Cc:
Onderwerp: RE: afhandeling Inspect 2019-0083774
Datum: maandag 10 februari 2020 16:00:57
Bijlagen: BVN-1005.htm

Hallo,
Bug is geregistreerd onder nr BVN-1005.
Deze bug is in beheer-13 opgelost, welke op 3-feb-2020 naar productie is gegaan.
Dus bug( bericht wijkt af wat melder krijgt ,dan wat in Inspect staat) zal bij andere zaken dus
niet meer ontstaan.
Gr.

Van:  
Verzonden: maandag 10 februari 2020 14:53
Aan:  
Onderwerp: FW: afhandeling Inspect 2019-0083774
Hey  kan jij het kcc hierbij helpen? Graag 
Hartelijke groet, 

Van: NVWA Klantcontactcentrum <info@nvwa.nl>
Verzonden op: maandag 10 februari 2020 14:41
Aan: "
Onderwerp: afhandeling Inspect 2019-0083774 

Hoi 
Kun jij de afhandeling van deze bug doorsturen naar mij? Dan kunnen wij hier kijken
hoe we de melder verder nog moeten benaderen.
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T: 0900-0388 (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl
Deze e-mail is automatisch ondertekend.

2019-0083774 e-mail 3
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         Eieren 

         Vis 

         Pinda 

         Soja 

         Melk (inclusief lactose) 

         Noten 

         Selderij 

         Mosterd 

         Sesamzaad 

         Zwaveldioxide 

         Lupine 

         Weekdieren 

Daarnaast zijn er natuurlijk tal van levensmiddelen waar mensen allergisch of overgevoelig voor kunnen zijn. Deze 
hoeven echter niet specifiek als allergeen vermeld te worden.  

Natuurlijk moeten alle ingrediënten duidelijk in de lijst van ingrediënten worden vermeld. Maar rondom kruiden en 
specerijen is het bijvoorbeeld zo geregeld dat wanneer deze voor minder dan 2% in het eindproduct zitten, deze 
met de algemene benaming ‘(gemengde) kruiden of (gemengde) specerijen’ in de lijst van ingrediënten mogen 
worden vermeld. Alleen indien in zo’n mengsel een allergeen zoals hierboven genoemd zit (bijvoorbeeld selderij), 
dan moet dat allergeen duidelijk vermeld worden.  

Aroma’s zijn stoffen die vroeger werden aangeduid met ‘geur- en smaakstoffen’. Al enige tijd is de term ‘aroma’ 
voorgeschreven voor dit ingrediënt. Alleen de term ‘aroma’ is voldoende, maar mag worden aangevuld met een 
specifiekere benaming (bijvoorbeeld aardbeienaroma) of met de term ‘natuurlijk’ wanneer het aroma aan de eisen 
van ‘natuurlijk’ voldoet.  

Als u een product aantreft waarbij een allergene stof zoals hierboven genoemd niet op het etiket staat, kunt u een 
melding indienen via onze website www.nvwa.nl (klik op 'contact') of via het telefoonnummer 0900-0388 (u betaalt 
de gebruikelijke belkosten).  

Meer informatie op onze website: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/etikettering-van-
levensmiddelen/allergenen 

  

Met vriendelijke groet, 

Team Klantcontactcentrum  
........................................................................ 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht 
........................................................................ 
T: 0900-0388 (u betaalt de gebruikelijke belkosten) 
I: https://www.nvwa.nl  

Deze e-mail is automatisch ondertekend. 
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Op de verpakking staat dat het lactosevrij / beperkt is, niet HOE. en waar jebook kijkt, 
nergens is de stof LACTASE vindbaar op de verpakking. En aangezien ik er vanaan de 
dunne ga betwijfel ik ook ten zeerste of hetber wel in zit . En zo niet, is het dus niet 
lactosevrij maar een vette leugen 

 

Datum en 
tijdstip 
constatering 

02-12-2019 
 

 14:00 
 

 

  
 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 
aangeven 
op welke 
locatie uw 
melding 
betrekking 
heeft? 

Website 
 

Website  
 

  
   

Melding - Onderwerp 
  
 

Kunt u aangeven waarvan u denkt ziek te zijn geworden. Gebrek aan noodzakelijke stof LACTASE 
om een melkproduct lactosevrij te maken 

 

Waar is het voedsel gekocht? Supermarkt 
 

Heeft u met meerdere personen gegeten? Nee 
 

Kunt u aangeven wat u nog meer hebt gegeten in de 
afgelopen week, 
voor zover u zich dit kunt herinneren? 

Strak volgens mn lactosevrij diët (onder 
diëtist begeleiding) 

 

  
 

Melding Voedselvergiftiging - Ziektegeschiedenis 
  
 

Wanneer heeft u dit voedsel gegeten? 02-12-2019 
 

Hoe laat heeft u dit gegeten? 14:00 
 

Heeft iemand uit uw omgeving klachten van buikgriep 
gehad in de 7 dagen voordat u ziek werd? Niet bekend 

 

Bent u in de week voorafgaande aan uw klachten in het 
buitenland geweest? 

Nee 
 

  
 

Melding Voedselvergiftiging - Ziekteverschijnselen 
  
 

Welke klachten heeft u (gehad)? Braken / Krampen 
Buikpijn 
Diarree (3 keer of vaker dunne ontlasting) 

 

Wanneer bent u ziek geworden? 02-12-2019 
 

Hoe laat kreeg u deze klachten? 14:30 
 

Heeft u voor deze klachten een huisarts of specialist 
bezocht? 

Ja 
 

Bent u naar aanleiding van uw klachten opgenomen in 
het ziekenhuis? 

Nee 
 

2019-0083774 melding voedselvergiftiging
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Heeft u, of iemand uit het gezelschap, voor deze 
klachten contact gehad met de GGD? Niet bekend 

 

  
 

Kenmerken producten / gerechten 
  
 

Product / gerecht  

 

Wat is het merk van het product? .. 
 

Wat is de productiecode? .. 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Nee 
 

Heeft u restanten bewaard? Nee 
 

  
 

  
 

Wilt u nog een product of gerecht vermelden? Nee 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
   

  
 

Hier kunt u bijlagen 
en/of foto's toevoegen 10798490_1555392_inbound7530344277220761399.jpg 

 

Let op: Maximaal 
1 MB per bijlage 

 

Hier kunt u bijlagen 
en/of foto's toevoegen 10798490_1555393_inbound4164162194921634271.jpg 

 

Let op: Maximaal 
1 MB per bijlage 

 

Hier kunt u bijlagen 
en/of foto's toevoegen 10798490_1555394_inbound8313941923994979058.jpg 

 

Let op: Maximaal 
1 MB per bijlage 

 

  
 

Heeft u nog 
opmerkingen over deze 
vragenlijst? 

1x , die is goed. Als voorbeeld, 
1x  
1x  
1x  

 

  
 

  
 

  
   

  

 
  

  

2019-0083774 melding voedselvergiftiging
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

2019-0083774 melding voedselvergiftiging





Tot wanneer is het product ten minste houdbaar?

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)

Wat is het EG-nummer van het product?

Voor dierlijke producten zoals vlees, vis, zuivel en eieren is op de verpakking het EG nummer vermeld  U vindt het nummer in het ovaal op de 
verpakking  

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? l

Wat is de hoeveelheid? 1

Wat is de soort verpakking? Karton

Heeft u de verpakking bewaard? Nee

Bijlagen

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/6acb89d8 694a 4d13

2019-0083774 melding



Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? zie melding

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Nee

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

 Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/6acb89d8 694a 4d13

2019-0083774 melding





Notities 
deze melding 2 maal verwerkt onder andere firma. zie inspect nummer 2019-0083775

09-12-2019 23 31 37

is als VVG binnengekomen maar als levensmiddelenmelding verwerkt.

09-12-2019 23 21 31

Sluit zaakinformatie 

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/6acb89d8 694a 4d13

2019-0083774 ontvangstbevestiging







Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Product met een niet toegestane claim, namelijk

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Nee

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/331f9e45 e871 446

2019-0083996 melding





Notities 
Bedrijf opgezocht in KVK n.a.v. gegevens op de site van 

10-12-2019 15 53 48

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/331f9e45 e871 446
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 21:54
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0084106 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10799546

 m         m    
NVW  

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Ja 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Omschrijving van de melding 

Kunt u een 
korte 
omschrijving 
geven van 
uw melding? 

Ik bestel een biertje met de gedachten en   te krijgen wn vervolgens 
blijkt het goedkoop duits bier te zijn en dat voor € 1,80 

 

Datum en 
tijdstip 
constatering 

07-01-2019 
 

 23:00 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 
aangeven op 
welke locatie 
uw melding 
betrekking 
heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam 

Postcode 

Huisnummer 

Straat 

2019-0084106 melding levensmiddelen
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Plaats 

Land Nederland 
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 
  

 

Waar gaat uw melding over? Misleidende informatie 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Nederlands etiket ontbreekt 
 

Bij Bijzondere eet- en drinkwaren kunt u denken aan zuigelingenvoeding, babyvoeding, 
maaltijdvervangers, 
sportvoeding, voedingssupplementen, kruidenpreparaten (gezondheidsproduct), e.d. 
  

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Bijzondere eet- en drinkwaren 
 

  

 

Melding - Productgegevens 
  

 

Wat is het merk van het product? 

Wat is de productsoort? Bier 
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? liter (l) 
 

Wat is de hoeveelheid? 10 
 

Wat is de soort verpakking? Metaal 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Nee 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft 
gezien? 

De fusten wat ik zag waren niet uit 
nederland 

 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 
  
 

2019-0084106 melding levensmiddelen





Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? De fusten wat ik zag waren niet uit Nederland

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Ja

Wij garanderen uw anonimiteit  Uw melding nemen wij op de reguliere manier in behandeling  U ontvangt echter geen terugkoppeling van onze bevindingen

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/96b0db0b efe3 450d

2019-0084106 melding
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