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Naam Verzender

Telefoon + 

E-Mail @covra.nl

Download bestanden
Beschikbaar tot 18-7-2020

Antwoord
met Cryptshare

Wachtwoord: Neem contact op met de verzender.

Hi ,
Hierbij het evaluatierapport van NRG over SF10-12.
Ik stuur je de cryptshare code via de whatsapp. Laat me weten als het niet lukt!
Vriendelijke groet,

IMS-Beheerder - IMS-controller
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.

Overdracht Details Bestanden in deze Overdracht

To: @anvs.nl

Download Link: https://share.covra.nl/download1.php?
id=9fQLI3kzZd

172649 evaluatierapport Safety Factor 10-12 v2.0.pdf

172649 evaluatierapport Safety Factor 10-12 v2-metMarkeringen.pdf

Voor meer informatie volgt u deze link: Cryptshare Documentatie

Deze boodschap is automatisch gegenereerd.
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