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Beste ,
Hierbij de actuele project planning met status 10 EVA voor ons gesprek van 14:00.
groet
 
Ing.  MSHE

 Controle & Zorg -  Health Physics
Controle & Zorg

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor diegene aan wie het is geadresseerd. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, dan heeft
u dit bericht per abuis ontvangen. Het openbaar maken, het gebruik, het verspreiden, het doorsturen, het afdrukken of het vermenigvuldigen
van dit e-mail bericht is dan ook ten strengste verboden. COVRA neemt geen verantwoordelijkheid voor het verzenden van elektronische
berichten. Wanneer u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoeken wij u COVRA hiervan telefonisch op de hoogte te stellen op + 31
(0)113 616666. 

Bezoekt u COVRA?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet
geaccepteerd.

This e-mail is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed and may be protected by legal privilege. If
you are not the intended recipient, be advised that you have received this e-mail in error and that any disclosure, use, dissemination, forwarding,
printing or copying of this e-mail is strictly prohibited. COVRA rules out any and every liability resulting from any electronic transmission. If you
have received this e-mail in error, please notify COVRA N.V. by telephone on +31-113-616666. 

Are you visiting COVRA?
Keep in mind that you must show identification (passport, ID card or driving license). If you can't show a valid ID at the reception desk access will
be denied. Identity cards and access cards from other organizations will not be accepted.

 

Van:  
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 10:54
Aan:  - ANVS
CC: 
Onderwerp: RE: Commentaar op evaluatierapport SF10 en SF12 10EVA COVRA
 
Beste , 
Ik zou de week contact met je opnemen over maandelijks voorgangsgesprek m.b.t. voortgang
evaluatierapporten volgens herziende planning 10 EVA. 
Zullen dat gesprek na levering versie 1.0 SF10-12 plannen (momenteel wordt er hard gewerkt om dit
document uiterlijk 12 mei naar je te versturen) ?  
Versie 2.0 van SF5-7 en SF14-15 zullen volgende week 19 naar je verstuurd worden.
Schikt woensdag 13 mei om 14:00 ?
groet
 
 

Van:  - ANVS @anvs.nl]
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 10:26
Aan: 
CC: ; 
Onderwerp: RE: Commentaar op evaluatierapport SF10 en SF12 10EVA COVRA

Beste ,
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Goed om te horen, het zou natuurlijk ideaal zijn als het op 8 mei komt maar voor ons is
oplevering op 12 mei ook nog oké om de reviewmeeting op 18 juni door te laten gaan. Ons
commentaar komt dan eventueel wat korter voor die meeting bij jullie binnen, maar dat lijkt me
geen dealbreaker.
 
Groet,

 
Van:  @covra.nl> 
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 18:00
Aan:  ANVS @anvs.nl>
CC:  < @covra.nl>;  @nrg.eu>
Onderwerp: RE: Commentaar op evaluatierapport SF10 en SF12 10EVA COVRA
 
Beste , 
Ik heb met NRG gesproken over levering versie 1.0 SF10-12 en n.a.v. jullie brief
aangedrongen op spoedige verwerking. 
Revisie 1.0 kan volgens NRG op 12 mei gereed zijn voor verzending naar COVRA waarna
het direct naar jou per Cryptshare (wat gelukkig geen probleem meer is) wordt
doorgezonden.  
Dit is echter 2 werkdagen minder dan de afgesproken datum van 8 mei waardoor de
termijn van 6 weken vooraf aan bespreking van versie 1.0 (18 juni) niet nagekomen
wordt. 
Het alternatief om de reviewmeeting een later week (25 juni)  in te plannen geeft conflict
met levering revisie 2.0 voor de zomer.
Om ervoor te zorgen dat de termijn van 6 weken alsnog wordt gehaald  heb ik het COVRA
commentaar op rapport SF10-12 vanmiddag naar NRG gestuurd.
Ik hou je op de hoogte m.b.t. vorderingen en zal volgende week contact met je daartoe
opnemen.
groet, 

 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "  ANVS" < @anvs.nl>
Datum: 22-04-20 15:13 (GMT+01:00)
Aan:  < @covra.nl>
Cc:  < @covra.nl>, 
< @covra.nl>
Onderwerp: RE: Commentaar op evaluatierapport SF14 en SF15 10EVA COVRA
 
Beste ,
 
Ik zal later vanmiddag nog even bellen, heb bij mijn collega’s gevraagd of het hen inmiddels
gelukt is maar nog geen antwoord.
 
In de planning staat dat met ANVS is overeengekomen om de reviewtijd terug te brengen naar
vijf weken.
Dat is niet in lijn met onderstaande tekst in de mail die door mij is verzonden als reactie op de
uitnodiging voor de SF10-12 reviewmeeting.
(De opleverdatum is gezet op week 20, wat in mijn ogen neerkomt op uiterlijk 17 mei, dus een
week later.)
 
Ik ben aan het kijken of de beoordelaars toch kunnen leven met die planning, maar weet niet of
dit lukt.



 
Kunnen jullie de aanleverdatum een week naar voren halen? Alternatief moet de reviewmeeting
verzet worden, of eventueel worden volstaan zonder de reactie van ANVS een week voor de
meeting.
 
Groet,

 
 
Beste ,
 
Wellicht overbodig maar deze meeting kan natuurlijk alleen doorgang vinden als het SF-rapport
voldoende ver daarvoor bij ons wordt aangeleverd.
Uitgaande van gebruikelijke termijnen zoals in de planning van het basisdocument zie ik de
deadline daarvoor als week 19, ofwel uiterlijk 10 mei.
 
Vriendelijke groet,

 
 
Van:  @covra.nl> 
Verzonden: woensdag 22 april 2020 14:13
Aan:  - ANVS @anvs.nl>
CC:  < @covra.nl>; 

@covra.nl>
Onderwerp: RE: Commentaar op evaluatierapport SF14 en SF15 10EVA COVRA
 
Hoi ,
 
Hierbij de planning. De vrijdag via Cryptshare toegezonden documenten zijn per post onderweg.
 
Even los van de COVRA wijze van rubricering  kunnen we als je deze week tijd hebt wellicht nog
een poging wagen om het Cryptshare probleem op te lossen. Mail of bel maar even als het je
schikt ( ). Weet jij of je collega’s al een poging gewaagd hebben om de bestanden te
downloaden?
 
Met vriendelijke groet,
 

Controle & Zorg

T + 
F + 
E @covra.nl
I  www.covra.nl

Spanjeweg 1, 4455 TW Nieuwdorp
Postbus 202, 4380 AE Vlissingen

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor diegene aan wie het is geadresseerd. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, dan heeft
u dit bericht per abuis ontvangen. Het openbaar maken, het gebruik, het verspreiden, het doorsturen, het afdrukken of het vermenigvuldigen
van dit e-mail bericht is dan ook ten strengste verboden. COVRA neemt geen verantwoordelijkheid voor het verzenden van elektronische
berichten. Wanneer u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoeken wij u COVRA hiervan telefonisch op de hoogte te stellen op + 31
(0)113 616666. 

  



Bezoekt u COVRA?
Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet
geaccepteerd.

This e-mail is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed and may be protected by legal privilege. If
you are not the intended recipient, be advised that you have received this e-mail in error and that any disclosure, use, dissemination, forwarding,
printing or copying of this e-mail is strictly prohibited. COVRA rules out any and every liability resulting from any electronic transmission. If you
have received this e-mail in error, please notify COVRA N.V. by telephone on +31-113-616666. 

Are you visiting COVRA?
Keep in mind that you must show identification (passport, ID card or driving license). If you can't show a valid ID at the reception desk access will
be denied. Identity cards and access cards from other organizations will not be accepted.

 

Van:  - ANVS [mailto @anvs.nl] 
Verzonden: woensdag 22 april 2020 13:40
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Commentaar op evaluatierapport SF14 en SF15 10EVA COVRA
 
P.s. Overigens zie ik niet in hoe de planning voor SF10-12 gerubriceerde informatie zou kunnen
zijn dus die ontvang ik graag sowieso per mail.
 
Groet,

 
Van:  - ANVS 
Verzonden: woensdag 22 april 2020 13:38
Aan: ' ' < @covra.nl>
CC:  < @covra.nl>
Onderwerp: RE: Commentaar op evaluatierapport SF14 en SF15 10EVA COVRA
 
Beste ,
 
Cryptshare van de vorige verzending is in ieder geval niet gelukt. Ik had begrepen van 
dat hij de planning van SF10-12 en versie 2 van SF13 via de post heeft gestuurd.
Mocht e.e.a. niet per mail kunnen worden verzonden ontvangen we graag alles per post.
 
Groet,

 
P.s., volgens mij doet de reactie van jullie PSM geen recht aan de boodschap van NRG dat ze er
alleen vertrouwelijk op hebben gezet omdat zij intern alle informatie over klanten vertrouwelijk
behandelen.
In mijn ogen zou COVRA zelf moeten bepalen wat een goed rubriceringsniveau is van dit
document en het op die manier behandelen.
Dat het gebruik van cryptshare is toegestaan betekent niet dat het automatisch werkt. (Dat zijn
twee verschillende gebruiken van de uitdrukking ‘geen probleem moeten zijn’).
 
Van:  < @covra.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 16:40
Aan:  - ANVS @anvs.nl>
CC:  @covra.nl>
Onderwerp: RE: Commentaar op evaluatierapport SF14 en SF15 10EVA COVRA



 
Beste , 
Volgens onze PSM zou Cryptshare geen probleem  moeten zijn.
Mogelijk waren er bij de vorige verzending problemen met het password ?
We gaan deze week revisie 1.0 SF1 en SF2-4 met Cryptshare sturen en horen wel van je of dat goed
is gegaan.
Alternatief is de rapporten via de Post sturen.
groet
 

Van: 
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 16:26
Aan: 
Onderwerp: RE: Commentaar op evaluatierapport SF14 en SF15 10EVA COVRA

Collega’s
 
Die rubricering dient niet aangepast te worden om eventuele verzendproblemen te omzeilen.
Het is vertrouwelijk, of niet. Dat is ongeacht de versie of revisie.
Tenslotte over cryptshare; ik gebruik dit regelmatig zonder problemen, ook richting de ANVS.
Sterker nog, zoals jullie weten beschikt COVRA over een door de ANVS goedgekeurd
beveiligingspakket.
Het gebruik van cryptshare hoort daar ook bij dus zou voor de ANVS geen probleem moeten zijn.
 
Groeten,

.
 

 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, 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.




