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Reçu le 21 août 2013 à 16:50
 8 Ko

De : adriana.de.jong@gelderland-midden.politie.nlAjouter aux contacts
A : mrbarbier@sfr.fr

Dear Mr and Mrs Barbier,
I have tried to put everything in writing but it's too specialized. That's why I will send your documents to
the financial research department. If they decide it is a criminal offence then you can officially report it
as a crime. If you wish to go back to France, that shouldn't be a problem, as long as we can contact
you by email that's fine. In case we do have to write up a report I will send it to you by e-mail. You can
then print it off, sign it, scan it and send it back to me digitally as a PDF file. At this moment
unfortunately there is nothing I can do, so we'll just wait to hear from the financial
research department. Do not hesitate to contact me if you have any further questions.
Kind regards,
Adriana de Jong
Medewerkster Intake & Ondersteuning

Politie | Oost Nederland | Gelderland - Midden
Bezoekadres: Breelaan 2 6711MR Ede
Postadres: Postbus 618 7300 AP Apeldoorn

T 0900-8844
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
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Reçu le 22 août 2013 à 10:30
 17 Ko

De : adriana.de.jong@gelderland-midden.politie.nlAjouter aux contacts
A : mrbarbier@sfr.fr

Beste meneer en mevrouw Barbier,
Ik heb net gebeld met de afdeling Financiële Recherche en de voicemail ingesproken met het verzoek
mij z.s.m. terug te bellen. Ik zal proberen om een afspraak met hen te regelen maar ik kan u niet
beloven dat dit gaat lukken.
Daar het een té ingewikkelde zaak voor mij is, heb ik het uit handen gegeven omdat ik graag wil dat u
goed geholpen wordt. Ik (lees goed: ik) kan hier geen strafbaar feit vinden. Ik heb gisteren namelijk
gebeld met een notaris en geïnformeerd of er op elke bladzijde een paraaf van beiden hoort of dat
alleen de paraaf van de notaris rechtsgeldig is. Dat laatste blijkt het geval te zijn. Er hoeven inderdaad
geen getuigen bij te zijn. Het is in mijn ogen dus een hele zwakke zaak, maar om dit zeker te weten en
u niet zomaar naar huis te sturen heb ik het doorgestuurd naar de specialisten. Zodra ik gebeld word
en meer weet neem ik contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Adriana de Jong
Medewerkster Intake & Ondersteuning

Politie | Oost Nederland | Gelderland - Midden
Bezoekadres: Breelaan 2 6711MR Ede
Postadres: Postbus 618 7300 AP Apeldoorn

T 0900-8844
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

