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Doss nr Organisatie Binnengekomen Aanbod product Deal aantal Bijzonderheden
via

N95 KN95 maskers 2R

sanitizers

peadenningsapparatuur en

Staat nog vaak in contact met team trade 7 04 gevraagd
voorste te doen voor isolatiejassen en geen reactie op

gekomen 14 4 nog geen reactie binnengekomen

OL16 Nee

^^5
Zijn eerste mail is op 10 4 bij VWS vip team binnen

gekomen Meneer heeft daarvoor met vele mensen buiten

VWS cotact gehad In deze eerste mail biedt hij veel

verschillende prod aan Van mondmaskerstot containers

oogbescherming thermometers medisch gas enz en

testkits

Netwerk internationaal en

testkits

POL22 Nee

Op 6 4 uitvraag gedaan naar specs voor handschoenen in

afwachting van reactie

veel contact met

8 4 trade bezig met overeenkomst voor 4 mlj mondkapjes

Testkits handschoenen

mondmaskers

3OL26 Nee

ade en12 mlj Mondmaskers5OL42 Nee

31 3 eerste keer contact

aanbod

Mondmaskers tests jassen3OL45 Nee

over afwijzing

6 ^^^H nt klacht in bij|
heeft gebeld s avonds en gevraagd o|

ien aanbod kunnen doen voor gowns wachten op

ler mogelijke levering van

6h n

meuwe informatie vai

gowns

14 04 Wachten op specs voor pr

16 04 mailcontact op initiatief va

specs voor schorten

Eerste aanbod voor maskers is afgewezen vanwege

kwaliteit Nu ziin we in goed overleg over andere

ebeld contact gehad met secretaresse

Hillraagt om

74typen mondmaskers

waaronder FFP2

OL52 nee geen

aantal

gegeven

Ne ontact op

8 4 afgehandeld
17 4 hebben eigen productie en contract met

Doorgespeeld naar productie LCH

3 4 opdracht voor 120K isolatieschorten gedaan door

trade

Coronaleads Mondmaskers en

isolatiejassen

Ja 120 k

jassen

3OL55
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VWS GMT Mondmaskers Ja 1 02 en 8 16 4 Ja 8 miljoen in b

mio FFP2

POL60

contact met

mio mondkapjes
14 4 Ivo gemaild naai^^^net de vraag of 1 miljoen

mondkapjes nog geleverd gaan worden

Eerste deal 1 02 mio mondkapjes 20k al geleverd Goede

kwaliteit 1 mio nog niet geleverd Daarnaast ook een deal

van 8 mio mondkapjes afgesloten

ib3M en N95 Mondmaskers

testkits

handgel

leeft gebeld nav mail van

8 4 mailcontact over aanbod met vraag wat er in

Nederland is einde dag afspraak om te bellei

3QL10 Nee

ieeft telefonisch contact mee gehad

Beademingsapparaten bleken naar eigen ontdekking enkel

eeft gevraagd om specs aangeschikt voor acne

te •

jr handschoenen

eeft aangegeven dat het om 5 mio stuks16

oaat
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contact gehad over specs

07 D^Hebben op 23 03 een standaardmail gehad met de

vraag om specificaties Hierop is geen reactie gekomen
10 4 updat^^J WS gc

overgedragen aan trade

nt

elka

14 4

15 4 Afwijzing deal vanwege kredietwaardigheid

organisatie Ligt gevoelig
17 4 Mail van

deal te komei

3OL12 FFP2 Nee 29

jen op 7 4 warm

lot nu toe geen

lebben

leeft bijna dagelijks contact

let verzoek om tot een

eft o We bliiven18 4

bij ons standpunt enl eeft contact mel

ler mail app en telefonisch

■
Vooral relatiebeheer te woord staan omdat hij niet tot

concrete voorstellen komt maar wel contact blijft zoeken

RIVM LCH staat met hem in contact dus buiten VIP team

mondkapjes machines

testkits

3OL21 Nee
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mondkapjes

Kansrijk omdat dit bedrijf deze

week medische maskers kan

leveren 100 000

Veel relatiebeheer en deuropen houden Ze hebben een

aanbod van 100 000 medische mondkapjes nu in NL liggen

OL30 Nee

o Trade is in overleg met

aat bellen neemt niet op en heeft mail

ontvangen van IVA voor het maken v

op verzoek van adviseur minister hee

geprobeerd te bellen geen gehoor

nr^^f^ur

mm

vo

7 4

belafspraak

p 9 4 2x

P 06 nr 18 00 uur

lafgesproken dinsdag terug te bellen

neeft gebeld krijgen vandaag een mail

14 4 mail ontvangen te uitgebreid
14 41
voorraacffriaskers in Nederland wachten nu op antwoord

10

leeft mail terug gestuurd met vraag naar

va

15 4 mail ontvangen met aanbod 100 000 medische

mondmaskers met levedn^onderdag voor 0 50 euro

in trade Wacht opMail doorgestuurd naai

antwoord

0 min ffp2 maskers

min isolatie jassen
100 000 brillen

Veel relatiebeheer Begin april aan

offerte voor 1 mio gowns Kunnen zij niet leveren Voor nu

goed afgerond met we houden contact en helpen elkaar

waar b

6 4 hee

evraagd om01 62 Nee

emaild Specs nagevraagd lmilj

isolatiejassen Wachten nu 7 4 op reactie v

9 4 mail ontvangen van^^^HI
mette groot bestand en z^ unnen niet 1 miljoen

protectiejassen leveren wel een kleiner aantal paar

honderd duizend

11 4 reactie ontvangen va op eerdere mail van

actie nodig
edankt voor het contact en geeft aan11 41

geen conTacffieer nodig is
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londkapjes lste deal afgewezen op kwaliteit

2de deal in overleg over nieuwe

3OL86 Nee eerste

aanbod

afgewezen op

kwaliteit

2de aanbod

ligt nu bij

6 4 gesprek met

Dhabj
IO 4I
14 4

persoonlijk contact geweest m

15 4 wat in rotterdam staat afgerond
Abu dhabi deal loopt nog
Veel contact en relatiebeheer Zeergoed intentiesvan

beide kanten Veel aanbiedingen via Rotterdam Abu

middelencorona Divers potentiele samenwerking Abu3OL88 Nee

heemt contact op

rotterdam 3M186Q afgewezen is

7iiiH Afril a f^oon rloal i ajimege r»riic on jaualiteit

Productie in NL wordt afgehandeld door VWS G^T
ontact gehad

ligt ter beoordeling en afhanaefm^T^gnnnnovatieloket
zonmw nl 13 april neerrr

^oLze Ja

ihHet voorgestelde

geneesmiddel blijkt
bleekmiddel te zijn

aanbod3OL51 jo nee

le Jonge

contact op met zonmw

14 4 ^^^Bieeft naar loket gemaild Wacht op een

ctj^^in 5 4 naa^^HHE
r4^^Heeft gebelck^^^^^^jdelijk^fflM^jMJ

geen contactgegevens om dit terug te melaer^an
Actie uitzoeken hoe contact op t

15 5 zonmw neemt cntact op me

wijzen bleekmiddel in geneesmi
Beoordeeld en afgewezen door RIVM

re a

15 1wing
eeft

mw

voor voorstel va

iRhm af te
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21 pagina s mondkapjes
brillen isolatiejassen
faceshields detectiekits ed

Kan politiek gevoelig liggen
Meneer is boos en teleurgesteld over consortium Zijn
vrouw is directeur van een verpleegtehuis in Dordrecht en

er gaan mensen dood door tekort aan protectiemiddelen

Hij is boos op LCH Zijn aanbod van mondmaskers is

afgekeurd valse certificaten

Op 9 4 heeftl

gegooid calll

Op 10 4 heeri

POL81 nee

aantal blijft

onduidelijk

ios de telefoon er op

■er^oecrelefoongesprek gehad en

gevraagd om specs van schorten gevraagd
Zeer veel relatiebeheer en contact zowel telefonisch als

per mail Logboek menmeeiJai^O contactmomenten

Opgeschakeld naar^^^^^^^Heeft tot niets geleid
Aanbod voldoet nie^ar^^mag kwaliteit prijs en

betalingsvoorwaarden Laatste mailcontact is van 16 4

2020 en lijkt nu afgerond Gevoelig omdat zijnl
lin Dordrecht

Sywert van Lienden extra platform naast LCH

hulptroepen aliantie

KLM TU Delft Coolblue en

Flexport

17 04 overleg tussen de verschillende partijen

Ligt bij VWS en LCH

3OL103 Neeen

Martin van Rijn

14 4 eerste mail binnengekomen
15 4 eerste telefonisch contact mei

17 04 in behandeling bij Trade

18 4 mail vanuit VIP gestuurd voor meer info over kapjes

jassen en handschoenen

■Vlondkapjes handschoenen

enjassen
Aanbod mondkapjes 5mlj
week

POL107 Nee

Hugo de Jonge geen producten
dhr maakt zich zorgen over

hoe het gaat noemt aantal

concrete voorbeelden

l^^nventarisatie van klachten en d

^^^^^H ordt vandaag gebeld

HHH^neld diverse contacten van dhr kregen geen

pacti^an LCH verzoek om contact op te nemen met

iBnts^abinet Office was niet opgevolgd door

^^^^^^^^7 4 geen contact me^^^^^ekregen

POL114 Nee


