






























































































































































































































































































































































































































































0190 (10)(2e) 	@ILenTrill To: 	(10)(2e) 	(10)(2e)  ILT 
From: 	visserij 
Sent 	Tue 813/2021 3:10:34 PM 
Subject naamswijziging HA 36 
Received: 	Tue 8/3/2021 3:10:34 PM 

Beste 
We kregen een mail van meneer 	, zie onderstaande mail in 't rood onder deze printscreen. Kun je vertellen waarom je de 
naam van de eigenaar hebt aangepast/ gewijzigd vanaf 1-7-2021? 
Fijn als je dit kun aangeven want ik denk dat dit niet de bedoeling is en mogelijk per ongeluk gebeurd is. 
Bij voorbaat dank. 
Groetjes 1`0 2ej 
Met vriendelijke groet, 

ic9c2eY,- 
Medewerker Toezicht 

Ondersteuning & Afhandeling 
Vergunningverlening Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Westelijke Parallelweg 4 3331 EW 1 Zwijndrecht 
Postbus 16191 12500 BD 1 Den Haag 

T 088-4890000 

231794 
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150 20 	1012111 

P riP M 

Van: 

C 	te' ,ti. ,cer1 

1 Meromar Seafoods B.V. (10) (14)(2e) 

0190 

Verzonden: donderdag 29 juli 2021 16:02 
Aan: visserij 
Onderwerp: (10)(2e) Certificaten HA 36 

Goedemiddag, 
Wij hebben de nieuwe certificaten van de HA 36 ontvangen, waarvoor dank. 
Wat opviel dat die geadresseerd waren aan De Ouwe Zeeseunen B.V., ons wel bekend, maar eigenlijk thuis 
horen bij Meromar Shipping B.V. 
Wellicht een slip of the pen. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

(10,  (10)(2e) 
T:- 
M: 
	(10)(20) 

231794 
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'EROMáR 
• E 	S-B.V. 

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is privileged and/or confidentie!. If you are not the intended recipient, you 
are hereby notified that any ctissemination, distribution or copying of the information contained in this message is strictly unauthorized and prohibited. 1f you have 
received this message in error, please notify the sender by reply email and delete the message from your system. 

(7) FSSC 22000 

231794 

0190 



(10)(2f3) ©ILenT.nl] 0191 To: 	(10)(2e) 	('0)(2E)  ILT[ 	 
Cc: 	visserij[(10)(2R)@ ILen Int] 
From: 	visserij 
Sent 	Mon 8/16/2021 1:31:25 PM 
Subject FW: naamswijziging HA 36 
Received: 	Mon 8/16/2021 1:31:32 PM 
Aanvraag wijziging meetbrief 

Goeie middagM 
Bedankt voor je email, dit antwoord heeft even op zich laten wachten maar nu toch gelukt. 
Ik zie dat het bij de aanvraag over HA 37 gaat en nu is de wijziging (ook) doorgevoerd op HA 36. Dit was niet de bedoeling en 
HA 36 moet gewoon op Maromar Shipping BV blijven staan. 
Zou je dit kunnen terugdraaien/aanpassen en dit schip HA 36 weer op de juiste naam willen terug zetten? 
Bij voorbaat dank. 
Groetjes l(12)(g0  
Van: 	(10)(2e) 	(10) 	ILT 

Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 09:09 
Aan: visserij 
Onderwerp: RE: naamswijziging HA 36 

Goedemorgen 
lvm zie bijgevoegde email/document. 

(10)(24e, 

10)(2 Gr.( 
Van: visserij <(10)(2e)@ILenT.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 16:11 
Aan: 	(10)(2e) 	00)(2E) ILT < 

etc) 

00)(2e) 	,p I lenT.nl> 
Onderwerp: naamswijziging HA 36 

BesteW240)1 
We kregen een mail van meneer 	2 J. zie onderstaande mail in 't rood onder deze printscreen. Kun je vertellen waarom je de 
naam van de eigenaar hebt aangepast/ gewijzigd vanaf 1-7-2021? 
Fijn als je dit kun aangeven want ik denk dat dit niet de bedoeling is en mogelijk per ongeluk gebeurd is. 
Bij voorbaat dank. 
Groetjes 
Met vriendelijke groet, 

(10)(20) 
Medewerker Toezicht 

Ondersteuning & Afhandeling 
Vergunningverlening Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 

T 088-4890000 

'aCYR 

231795 



1 Meromar Seafoods B.V. <10)(2e  i@merom a .nl> (10) Van: (10)(2e) 

(10)(2e) T: 
M 

0191 
AtGete 

Adter4ata 
ftie 
0.1;5M. 	-1:tb.-4,4,. 

(10)(2e) 

1402,42chke~ 
Crovohorkt 

(10)(2e) 

,0 Typ bie cm te zoeken 

Aan: visserij <  
Onderwerp: 	 
Goedemiddag, 
Wj hebben de nieuwe certificaten van de HA 36 ontvangen, waarvoor dank. 
Wat opviel dat die geadresseerd waren aan De Ouwe Zeeseunen B.V., ons wel bekend, maar eigenlijk thuis 
horen bij Meromar Shipping B.V. 
Wellicht een slip of the pen. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

Verzonden: donderdag 29 juli 2021 16:02 
ILenT.nls 

Certificaten HA 36 (10)(2e) 
(10)(20) 

(10:  (10)(2e) 

231795 
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IVIEROMAR 
B.V. 

This message is intended for the use of the addressee and may contain infomation that is privileged and/or contidental. If you are not the intended recipient, you 
are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of the information contained in this message is strictly unauthorized and prohibited. 1f you have 
received this message in error, please notify the sender by reply email and delete the message from your system. 

231795 

0191 



binnenvaart( (10)(29)  @ilent.nij 
	  I Meromar Seafoods B.V. 
Thur 7/1/2021 8:59:17 AM 

To: 
From: 
Sent 

0192 
(10 (10)(2e) 

< E itrir irn 
sus rAiriARt.E. 
Sr AF nor, 
MSC 

FSSC 22000 

Subject Aanvraag wijziging meetbrief 
Received: 	 Thur 7/1/2021 8:59:34 AM 
Formulier+Aanvraaq+meetbrief+binnenvaart-+en+visseriischepen HA37.pdf 
Visverqunninq HA 37.pdf 
IMG 8915.1pq 
IMG 8916.ipq 

Goedemorgen, 
Hierbij ons verzoek voor wijziging meetbrief. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

(10; (10)(2e) 

MEROMáR 
SE 	S-B.V. 

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is privileged and/or confidentie!. 1f you are not the intended recipient, you are hereby notified that 
any dissemination, distribution or copying of the information contained in this message is strictly unauthorized and prohibited. 1f you have received this message in error, please notify the 
sender by reply e-mail and delete the message from your system. 
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