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Copyright
© 2020 Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF), Leeuwarden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,
elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SIiF.
Indien derden gebruik maken van dit format, dienen zij de volgende verwijzing op te nemen:
‘Deze inventarisatie is/wordt uitgevoerd op basis van het document
Inventarisatie, documentatie en waardering van historische interieurs. Een Handwijzer van de Stichting Interieurs in Fryslân’.

STICHTING INTERIEURS IN XX
Geachte heer / mevrouw ,
Eerder vandaag hadden wij telefonisch contact over het onderzoek naar historische woonhuisinterieurs dat de Stichting Interieurs in XX op dit moment uitvoert in [onderzoeksgebied].
Wij stellen het zeer op prijs dat onze inventarisanten welkom zijn voor een bezoek aan uw pand!
Met dit e-mailbericht bevestig ik de gemaakte afspraak:

Straat, huisnummer, plaats
...dag .. maand 20..
..:.. u.

Adres
Datum
Tijdstip

Wij verwachten dat het bezoek ongeveer een uur zal duren.
Als u onverhoopt verhinderd bent en een nieuwe afspraak wilt maken dan kunt u ons bereiken
per e-mail via [e-mailadres] of u kunt ons bellen c.q. een voicemailbericht
inspreken op het telefoonnummer van de stichting: [telefoonnummer].
Om een nieuwe afspraak tijdig in onze planning te kunnen verwerken stellen wij het op prijs
als u ons zo vroeg mogelijk van uw verhindering op de hoogte wilt stellen, indien mogelijk
bij voorkeur minimaal twee dagen van tevoren.
Bent u in het bezit van een (eenvoudige) plattegrond van uw pand? Dan zou het fijn zijn als
onze inventarisanten daar tijdens het bezoek enkele foto’s van mogen maken.
Met vriendelijke groet,
[Naam]
Projectassistent [of andere functie]
STICHTING INTERIEURS IN XX
telefoon
e-mail
Internet

[telefoonnummer]
[e-mailadres]
[website]

Dit bericht is uitsluitend bedoeld voor bovengenoemde geadresseerde(n). De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en slechts
bedoeld voor gebruik door de geadresseerde(n). Als u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dan verzoeken wij u per kerende
mail contact met ons op te nemen en de originele e-mail en alle kopieën daarvan te vernietigen.
Voorts wijzen wij u er op dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging verboden is op grond van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Meer informatie over de manier waarop de Stichting
Interieurs in XX omgaat met uw persoonsgegevens vindt u op [website/privacy-statement].

Deze inventarisatie is/wordt uitgevoerd op basis van het document:
'Inventarisatie, documentatie en waardering van historische interieurs. Een Handwijzer van de Stichting Interieurs in Fryslân’.

