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10.2.g> zei op 11-07-2017 16:11: 

Dear Sir/Madam, 
Tried to send the contact form on line from your web site twice, but unfortunately it always returns 
with delivery failure. 
Please find below, our request, for your kind follow up. 
Naam: 10.2.g 
Postcode: 10.2.g 
Huisnummer:  1.02£ 
Telefoon: +31 6 1.0 
Onderwerp: Internationaal ondernemen 
In welk(e) land(en) heeft u interesse? Saoudi-Arabie 
Waar bent u naar op zoek? Kennis & informatie 
Vragen/opmerkingen: 

Voor een totale 202,g ,( lucht-, land-, zeevracht-, op-en overslag en douanefaciliteiten ) voor een 
bedrijf gevestigd in Saoudi-Arabië , doen wij onderzoek om een kantoor met opslagruimte te 
vestigen in of nabij Rotterdam . Het kantoor zal de hub zijn om de inkomende zendingen van S-A 
naar Nederland en West-Europa te verwerken. Deze diensten worden voornamelijk aan de 
bestaande klanten aangeboden van het bedrijf in S-A. Het is ook de bedoeling om de uitvoer van 
Nederland en West-Europa naar S-A. en GCC-landen te optimaliseren en deze in S.A- door het 
moederbedrijf tot eindafnemer te laten verzorgen. 
We would like to have an appointment to discuss above with you. 
Kind regards 

10.2.g 
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14-07-2017 10:09 Mailimport: 
Afzender: 11:::8@10g 
Datum ontvangst: 14-jul-2017 10:05 
Ontvanger: kcg_formulieren@rvo.nl  
Onderwerp: Internationaal ondernemen 

Submitted on vrijdag, 14 juli, 2017 - 10:04 Submitted by user: Anoniem Ingevulde gegevens zijn:: 
Naam: 10.2.g 
Organisatie: 1.0g 
KvK-nummer: 
Postcode: 11.2,8 
Huisnummer: 1.1::g 
E-mailadres: 1.0,/8@102,g 
Telefoon: +31(0)6 10.2.g 
Onderwerp: Internationaal ondernemen 
In welk(e) land(en) heeft u interesse? Verenigde Arabische Emiraten - Saudi-Arabië 
Waar bent u naar op zoek? Kennis & informatie 
Vragen/opmerkingen: 
Goedendag, 

Wij transporteren sinds kort met M.),/g richting bovenstaande landen. Voorheen transporteerde wij op plastick 
pallets. We willen dit gaan nu gaan professionaliseren. Nu weet ik dat we moeten voldoen aan de norm ispm-15. 
De vragen zijn: 
Multiplex en osb verpakkingen mogen deze ingevoerd worden in deze landen? 
Zo ja, moeten wij als organisatie verders nog ergens rekening mee houden. 

Met vriendelijke groet, 
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26-07-2017 01:04 Mailimport: 
Afzender: 111g@10g 
Datum ontvangst: 26-jul-2017 1:02 
Ontvanger: kcg_formulieren@rvo.nl  
Onderwerp: Internationaal ondernemen 

Submitted on woensdag, 26 juli, 2017 - 01:02 Submitted by user: Anoniem Ingevulde gegevens zijn:: 
Naam: 1111g 
Organisatie: 1.0,8 
KvK-nummer: 10.2.g 
Postcode: 10.2.g 
Huisnummer: 10.2•g 
E-mailadres: 
Telefoon: 061.1:g 
Onderwerp: Internationaal ondernemen 
In welk(e) land(en) heft u interesse? saudi arabie 
Waar bent u naar op zoek? Kennis & informatie 
Vragen/opmerkingen: 
Geachte heer/mevrouw, 

Ik mail u betreft een zakelijke overeenkomst die ik heb uitstaan in Saudi Arabië... 
De afgelopen maanden heb ik namens mijn onderneming 10.2.8 met een klant de eerste stappen gezet betreft de ontwikkeling 
van 
We zijn nu op het punt gekomen waar wij een overeenkomst kunnen gaan sluiten voor de aanbesteding van een prototype van2.2, 

Voordat wij verdere stappen gaan zetten met betrekking tot onze overeenkomst heb ik de volgende vraag: 
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01-09-2017 14:15 Mailimport: 
Afzender: 10.2.g@10.2.q 
Datum ontvangst: 1-sep-2017 14:14 
Ontvanger: kcg_formulieren@rvo.nl  
Onderwerp: Internationaal ondernemen 

Submitted on vrijdag, 1 september, 2017 - 14:14 Submitted by user: Anoniem Ingevulde 
gegevens zijn:: 
Naam: 10.2.q 
Organisatie: 10.2.q  
KvK-nummer: 10.2.q  
Postcode: 10.2.q 
Huisnummer: 10.2.q  
E-mailadres: 10.2.q@10.2.a  
Telefoon: +31610.2.q  
Onderwerp: Internationaal ondernemen 
In welk(e) land(en) heeft u interesse? Saudi-Arabie 
Waar bent u naar op zoek? Kennis & informatie 
Vragen/opmerkingen: 
Geachte lezer dezes, 
Vanwege een zakelijke opportunity in Saudi-Arabie (10.2.qin het land) ben ik op zoek naar 
informatie over hoe banken werken in dat land. Tevens of er Nederlandse banken actief zijn in 
Saudi-Arabie. Er zijn nog veel meer vragen op dat gebied maar mogelijk dat ik die een gesprek 
zou kunnen stellen. 
Ik zie uit naar uw antwoord. 
Met vriendelijke groet, 

10.2.q, bestuurder 10.2.q en 10.2.q 
Herkomst: https://www.rvo.nl/over-ons/over-ons/wat-doet-rvonl/contact  
Feedback informatie indien beschikbaar: 



Document 64 



09-10-2017 12:16 Mailimport: 
Afzender: 10.2.g@ 10.2.g 
Datum ontvangst: 9-okt-2017 12:14 
Ontvanger: kcg_formulieren@rvo.nl  
Onderwerp: Internationaal ondernemen 

Submitted on maandag, 9 oktober, 2017 - 12:14 Submitted by user: Anoniem Ingevulde gegevens zijn:: 
Naam: 2,0. 
Organisatie: 
KvK-nummer: 1.08 
Postcode: 1.0g 
Huisnummer: 10.2•g 
E-mailadres: 10.2•g@10.2.8 
Telefoon: 061k)2,g 
Onderwerp: Internationaal ondernemen 
In welk(e) land(en) heeft u interesse? Egypte Turkije Rusland Saoedi 
Waar bent u naar op zoek? Netwerken 
Vragen/opmerkingen: 
wij willen graag in deze landen onze 10.2•g op de markt zetten..10g 
, zie onze website 3.12g wij zijn op zoek naar disperiteurs 

bij voorbaat dank. 
Herkomst: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/egypte  
Feedback informatie indien beschikbaar: 
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13-10-2017 11:21 Mailimport: 
Afzender: 10.2.q@10.2.g  
Datum ontvangst: 13-okt-2017 11:18 
Ontvanger: kcg_formulieren@rvo.n1 
Onderwerp: Internationaal ondernemen 

Submitted on vrijdag, 13 oktober, 2017 - 11:18 Submitted by user: Anoniem Ingevulde gegevens 
zijn:: 
Naam: 10.2.g  
Organisatie: 10.2.q 
KvK-nummer: 
Postcode: 10.2.q 
Huisnummer: 10.2.g  
E-mailadres: 10.2.q©10.2.q  
Telefoon: 10.2.q  
Onderwerp: Internationaal ondernemen 
In welk(e) land(en) heeft u interesse? Saudie Arabie 
Waar bent u naar op zoek? Kennis & informatie 
Vragen/opmerkingen: 
Ik ben op zoek naar meer informatie over de volgende regelgeving: https://www.s- 
ge.com/en/article/news/20173-saudi-arabia-clean-plastic-legislation  
Als ik google kom ik het volgende erover tegen: This Technical Regulation only applies to 
degradable plastic products that are being imported to (or manufacturer in) Saudi Arabia as a final 
product. 
This means that disposable plastic products that are not being shipped as a final product are 
exempt from the requirement. 
For example, if you send products (that are not present in the HS CODE list below) to Saudi 
Arabia, and the contents, boxes or pallets are packaged in plastic sheeting/film/bags, then these 
packaging products will not need to be oxo-biodegradable because they are not considered to be a 
final product that will enter the Saudi market. 
Is deze informatie correct en klopt het dus dat het niet van toepassing is op verpakkingen? 

Herkomst: https://www.rvo.nl/over-ons/over-ons/wat-doet-rvonl/contact  
Feedback informatie indien beschikbaar: 
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16-10-2017 16:05 Mailimport: 
Afzender: 1.0g@10.2.g 
Datum ontvangst: 16-okt-2017 16:03 
Ontvanger: kcg_formulieren@rvo.nl  
Onderwerp: Internationaal ondernemen 

Submitted on maandag, 16 oktober, 2017 - 16:02 Submitted by user: Anoniem Ingevulde gegevens zijn:: 
Naam: 10.2.g 
Organisatie: 1.0.2s 
KvK-nummer: 
Postcode: 11. 
Huisnummer: 
E-mailadres: 
Telefoon: 061.0g 
Onderwerp: Internationaal ondernemen 
In welk(e) land(en) heeft u interesse? Saudi-Arabia 
Waar bent u naar op zoek? Kennis & informatie 
Vragen/opmerkingen: 
Voor een project bij ons 1.1111 moeten wij kijken of het voor een 1.0g mogelijk is om te 
exporteren naar Saudi-Arabia. Hiervoor moeten wij weten hoe het zit met de wet en regelgeving op het gebied van 
102.1 in dat land. Daarnaast zouden we graag willen weten of het bedrijf rekening moet houden met aspecten op het 
gebied van cultuur en wijze van export. Wij hopen dat er informatie geven kan worden! 

Ps het bedrijf ontwerpt grote installaties die 1.1:g. 
Herkomst: https://www.rvo.nl/over-ons/over-ons/wat-doet-rvonl/contact  
Feedback informatie indien beschikbaar:  
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18-10-2017 13:09 Mailimport: 
Afzender: 1.1::g@10g 
Datum ontvangst: 18-okt-2017 13:08 
Ontvanger: kcg_formulieren@rvo.nl  
Onderwerp: Internationaal ondernemen 

Submitted on woensdag, 18 oktober, 2017 - 13:08 Submitted by user: Anoniem Ingevulde gegevens zijn:: 
Naam: 1S12,g 
Organisatie: 108 
KvK-nummer: 11.2,8 
Postcode: 1.1.1g 
Huisnummer: 1.08 
E-mailadres: 
Telefoon: 06321/g 
Onderwerp: Internationaal ondernemen 
In welk(e) land(en) heeft u interesse? Saudi-Arabië 
Waar bent u naar op zoek? Kennis & informatie 
Vragen/opmerkingen: 
Beste meneer/ mevrouw, 

hierbij nog een bericht over de export naar Saudi-Arabië. ons nummer is vraagnummer 1.08. Wij hebben al eerder contact 
gehad over de export naar Saudi-Arabië alleen kregen wij te lezen dat wij vanuit het bedrijf waar wij het onderzoek voor 
uitvoeren moeten schrijven. Wij voeren het onderzoek uit voor 11::„ daarom hebben wij ook twee email adressen genoteerd. 
1 adres van een medewerker van 1.128 en 1 adres van ons zelf. 
Wij zouden informatie krijgen over de politiek-juridische situatie in Saudi-Arabië. Wat wij graag willen weten is of er wetgeving is 
omtrent 	Daarnaast zouden wij graag willen weten welke bedrijven dan actief zijn in die 
branche. De laatste vraag is of er aspecten zijn waar men met de export rekening mee moet houden. 
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20-10-2017 17:10 Mailimport: 
Afzender: 10.2.q@10.2.q  
Datum ontvangst: 20-okt-2017 15:02 
Ontvanger: klantcontact@rvo.nl  
CC: 10.2.q  
Onderwerp: Aanvraag Landeninformatie op 10.2.q 

Beste lezer, 

Via een Starters International Business individueel coachtraject begeleid ik 10.2.q van 10.2.q uit 
Utrecht bij het onderzoeken van de mogelijkheden in het buitenland. Graag zou ik ten behoeve 
van stap 2 van het traject een aanvraag willen doen voor Landeninformatie op Maat. 

10.2.q is leverancier en verhuurder van 10.2.q. 10.2.g is producent van 10.2.g en importeur van 
10.2.q. De inkomsten zijn afkomstig uit: 
Verkoop 
Verhuur 
Onderhoud & Service 

10.2.g is actief in de volgende branches: 

10.2.g  

Landen waar we graag meer informatie over willen: 

Verenigde Arabische Emiraten 
Saoedi-Arabie 
Qatar 

Vragen: 

Zijn er partijen die montageliften in de verhuur/ verkoop hebben (als reseller)? 
In Nederland gebruik je 10.2.g om 10.2.q te tillen. Je moet deze in Nederland gebruiken vanwege 
de arbo wetgeving. Hoe zit dit in deze landen? 
Worden de montageliften die gebruikt worden voor bijvoorbeeld het opbouwen van beurzen 
gekocht of gehuurd? 

Contactgegevens 10.2.q  

10.2.q 
10.2.q@10.2.q1 <mailto:10.2.g@10.2.g> 
06 - 10.2.q  

Voor meer informatie of verdere afstemming kunt u contact met mij opnemen via dit e-mail adres 
of telefoonnummer 06-10.2.g. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.g  

10.2.g 1 10.2.g ! The Netherlands 
+31 6 10.2.g 1 10.2.g@10.2.q1 10.2.q  
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30-10-2017 13:57 Mailimport: 
Afzender: 10.2.g@10.2.g  
Datum ontvangst: 30-okt-2017 13:57 
Ontvanger: kcg_formulieren@rvo.nl  
Onderwerp: Internationaal ondernemen 

Submitted on maandag, 30 oktober, 2017 - 13:57 Submitted by user: Anoniem Ingevulde 
gegevens zijn:: 
Naam: 10.2.q 
Organisatie: 10.2.g  
KvK-nummer: 10.2.q  
Postcode: 10.2.g  
Huisnummer: 10.2.q  
E-mailadres: 10.2.q@10.2.91 
Telefoon: 0610.2.q  
Onderwerp: Internationaal ondernemen 
In welk(e) land(en) heeft u interesse? Het midden oosten en Noord-Afrika 
Waar bent u naar op zoek? 
- Kennis & informatie 
- Netwerken 
Vragen/opmerkingen: 
Herkomst: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/kennis-en-informatie  
Feedback informatie indien beschikbaar: 
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