Overz¡cht u¡tgaven door GS en CdK in de periode

I oktober - 31 december

2019

(bedragen zün inclus¡ef BTW
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De kosten voor zakelijke ontvangsten, vergaderingen en
7.821 biieenkomsten worden gedeK door de provino¡e. ln privé
genoten consumpties worden venekend.
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Specificaties periode

I oktober - 3l

december 2019

Reis- en verbläfkosten binnenland

November

Oktober

Decêmbêr

Periode

A. Bom-Lemstra

Den Haao. lunchbiieenkomst
Groningen, IPO

44
116

z

465

465

?

4A

40

Lf

¿

2
47
30

I5

GS

Groninoen. IPO (4 GS-leden)
W. de Zoete
Leidschendam, diner
J. Smit
Eden. seotember

Nieuwsooort. oktober
Nieuwsooort, november
Nieuwspoort. december

47
3C

Totaal

714

Reis- en verbliifkosten buitenland

J. Balieu

'

November

497
396

lelqie. Brussel ECON. (qeannuleerd)
België, Brussel, Vanguard, 21 november
Finland, Helsinki. 26 en27 november
Beloie. Brussel. Comite v.d. Reoio's. 4 december
Beloië. Brussel. Economic meetino. 13 december
W. de Zoete
Snanie. Barcelona. Gartner conores.4 en 5 november

130

Telecommunicatie

30

Oktober

Beloië. Brussel. Undert@coalition. 7 oktober
Italie. Paf ermo. CPMR (oeannuleerd)

Totaal
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15

t5
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't2o

120

25!
r5c

25S
461
150

61t
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J. Smit
J. Balieu
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F. Vermeulen
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B. Potier
A. Koníno
W. de Zoete
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28
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28
28
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Eindfotaal

Crcditcard'J. Smit lbetrefr kosten mâänd seDtemberl
J. Balíeu
A. Bom-Lemstra

Vermeulen
B. Potier
A. Konino
W. de Zoete

28t
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Totaal
Contributiês / lidmaatschaooen

40

15

76:

551

Oktober

November

J- Smit

55
459

-December

(¡+

1.772

Periode

J. Balieu
A. Bom-Lemstra
F-

Vermeulen

B. Potier
A. Koninq
W. de Zoete

Totaal
,verioe Kosten

Oktober

Mediatrainino nieuwe GS-leden

5.441

Totaal

5.445

" ln houdelijke verantwoording bij ha lfl aa rrapportage
*' Specifiek abonnement voor GS

0

0
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--

**" De Creditcard uiþaven z'tjn verdeeld over de reis-en verblijfkosten binnen- en buitenland.
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www.nattinihotel.nl
infa@nort¡nihotel.nl

ÞaY5qq"¡r, l,le pav atteniron.

Totaal:

116'15

tN6889845

EUR

&W Ni.NL 823313359803
K.v.K. te ûroningen onder 0200(,

AKHÛORO
I B ANß EPA N r : NL7 3|¡N680 A0A 8i

B!(Nummer:INGBNL2A

"
2-10-2019

Factuur datum

Factuurnummer
Folio

8137701
MRT-F185377 /A

Factuur
Omschrijving

Gast

Bom-Lemstra, Dhr. A.

Aankomst 1-10-2019
1

-1

0-201

I

1-10-2019

Prijs

Aantal

Datum

Vertrek

2-10'2019

Kamer

311
1

Kamerprijs
Stadsbelasting

1

1

13,00
3,15

Totaal factuur

Betalingen

1

Totaal betaald

lncl. BTW

BTW

Excl. BTW

BTW

9,00% Logies

99.50

8.22

91.28

BTW

9,00o/o F&B

13.50

1.11

12.35

BTW

0,00% City Tax / No Show

3.15

0.00

3.15

16.15

9.33

106.82

1

116,15
16,15
16,15
0 ,00

ln€

0 ,00

\

t
De

-1

Te betalen

Wij danken u voor urìt bezoek in Martini l'lote!
Voor uw voljende bezoek kunt u boeken via www.martinihotel.nl.

((JVH).
0p alle door ons aangeg¡ne overcenkonsten z¡jn von toepassing de t)niforme Voorwaorden Horeco

13,00

3,15

-1

1-10-2019 Visa card

Totaal

Totaal(€)

inhoud von deze voorwoarden kunt u kosteloos bii ons lpw1gen'

3
tflflÌTilil

+r0T{L
Gedempfe

Zuidudiep

I

9711 HGGroningen

Koek, mw. H

€,a6

lhe Netherlonds

5,

Tel: +31

+L/ q

(0)t0

312

99 19

tox: +31 (0)50 312 79 04

www.nortinihotel.nl
info@mortin¡hotel.nl

ING 889845

'

BIW

Nr.

NL 823313359803

K.v.K.te Groningen onder 0200031

5

lB AN/SEPA Nr : NL7 3 I N G8000088984 5

qlc Nummer INGBNL2A

Factuur datum

2-10-2015

Factuurnummer

81

37685
MRT-F189655 iB

Folio

Factuur
Datum

Omschrijving

Aantal

Totaal(€)

Prijs

Totaal betaald

-580,75

Te betalen

0,00
0,00

ln€
lncl. BTW

BTW

Excl. BTW

497.50

41.10

456.40

9,00% F&B

67.50

5.55

61.95

0,00% CiÇ Tax / No Show

15.75

0.00

15.75

580.75

4b.b5

b34.1U

BTW

9,00% Logies

BTW
BTW
Toteâl

Wij danken u voor uw bezoek in Martini Hotel
Voor uw volgende bezoek kunt u boeken via www.martinihotel.nl

0p olle door ons aongegane overeenkomsten zijn van toepossing de Uniforme V00tw00tden Hlreca (llVH).

De

inhoud van duevoorwaorden kunt u kosteloos

bij
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opvragen.

Mortini Hotel is o menber of:

MHG
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Van:

secrzoete,

Verzonden:
Aan:
Onderwerp

I ofl Lr

€vo,+r

GS

vrijdag 4 oktober 2OL9 L5:24
,GOUDREINET'

Aanmelding gedeputeerde mw. De Zoete Provincie Zuid-Holland voor Licht op de
Sluis - officiële uitnodiging ingebruikstelling 28 oktober a.s.

Geachte heer Schoevers,
Hierbij kan ik u meedelen dat gedeputeerde mw. De Zoete van de Provincie Zuid-Holland aanwezig zal zijn brl
Licht op de Sluls op 28 oktober a.s.
Zij zal hierbij worden vergezeld door haar persvoorlichter dhr. T.J. Visser.
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij die graag.

Met vriendelijke groet,
Corine Lok-Eijleveld
Þ

'?',îîHorr.,rNo

Secretaresse van gedeputeerde mw. W.H. de Zoete
Gedeputeerde: Economie (Human Capital, MKB), Cultuur en Erfgoed,
Personeel en Organisatie, Luchtvaart en Grondzaken
T 070 441 8509
secrzoete@ pzh. nl
Provinc¡e Zuid-Holland

I Zuid-Hollandplein

1

Postbus 90602 I 2509 LP Den Haag

www.zuid-holland.nl

Van: GOU DREI N ET <info@saffierpr.nl>
Verzonden: dinsdag l oktober 2OL9 L5:25
Aan : Visser, TJ <tj.visser@ pzh.

n

l>; secrzoete, GS <secrzoete

@

pzh. n l>

CC: Brecht, AMJ, van <amj.van.brecht@pzh.nl>

Onderwerp: Licht op de Sluis - officiële uitnodiging ingebruikstelling 28 oktober a.s.
Beste Diederik,
Bijgaand de uitnodiging. W'rj kijken uit naar de komst van gedeputeerde De Zoete.
Voor meer info kun je bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,
Stichting Licht op de Sluis
Wim Schoevers
Watermolensingel 3
2265 DB Leidschendam
06 81 46 25 08
NL66 RABO 03089220 42

KvK6553427I
www.

Ii

chtopdesl u ís. n I

mhtml:file://C:\Users\secrzoete\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Conte...
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FACTUUR

Provincie Zuid-Holland
Concernafdeling FJZ
Kostenplaats
Dhr. J. Smit
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

OOOOOOOl00230660S000 Concernafdeling FJZ

Datum

Debiteurennr,

31-10-2019

Factuurnr.

13989

2019100178

Omschrijving

Bedrag

e 47125'

Restaurantnota oktober 2019

BTW
BTW 9,000/o over € 22,00 =

üTW 2L,00o/o over

€ 1,98

€ 19,23 = e 4,04

KORTTNG
Plus korting op deze factuur € 3,40

Totaal

c 47,25

Gelleve hct tota¡lbedrag blnnen 14 dagen ovsr ts mrken op éón van de ondersl¡ande rekeningen
tcn nemt van Stlchtlng lntemttlonetl PcruGcntrum Nlcuwspoort en ondcr vcrmcldlng van dcbltcuren. cn frcluumummrr.
|BAN NL85 ¡NGB 0000 0613 46
BIC INGBNL2A

IBAN NL88 ABNA 0513 7242 65

BICABNANL2A

KvK Haaglanden 41151559
BTW N1002872857801

FACTUUR

Provincie Zuid-Holland
Concernafdeling FJZ
Kostenplaats
Dhr. J. Smit
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

OOOOOOO1002306603000 Concernafdeling FJZ

Datum

Debiteurennr.

30-11-2019

Factuurnr.

13989

20191 LO2L4

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota november 2019

€

29rOO

BTW
BTW 9,000/o over

€ 16,94 = €

BTW 21,00o/o over € 8,71 =

1,52

€ 1,83

KORTING
Plus korting op deze factuur C 2,45

Totaal

€

29,OO

Gelleve het totaalbedrag binnen 14 dagen ovsr te maken op één van do onderutaande rekenlngen

lcn namc van Stlchtlng lnhrnatlonatl Pcr¡ccntrum Nlcuwepoort cn ondcr venncldlng van dcbltcuren- Ên facluumummcr.
|BAN NL85 |NGB 0000 0613 46
BIC INGBNLzA

IBAN NL88 ABNA 0513 7242 65

BICABNANL2A

KvK Haaglanden 411 51 559
BTW N1002872857801

e

HW

FACTUUR

Slichting lnTernalir¡na¡l
Persce*trum Nieuwspoorl

Provincie Zuid-Holland
Concernafdeling FJZ
Kostenplaats
Dhr. J. Smit
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage
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Datum

Goncernafdeling FJZ

Dêbitoutennr.

2A-L2-20t9

Factuumr.

13989

20L9t20L70

Omscñrüvirg

Bedrag

Re¡t¡urantnota dccembcr 2019

€ 1¿,Og

BTI.Y
BTW 9r00o/o over € 13,48 = e

\21

KORTING
Plus kort¡ng op deze factuur

€ 1,36

Totaal

€ 14169

Gclicvo hd totlalbrdrag binnrn lrt dagen oyrr b makcn op åón van de ondsntÊand. ntrnlngcn
namc Yan Stlclffn¡ lnû¡maüonaal Pcro¡rntn¡m l{huwrpoort en ondcr vcnncldlng van deblteumn- on f¡ctüumurilner.

bn

IBAN NLSS INGB

BICINGBNI¿A

0(m

0613¡16

IBAN NL88 ABNA 0513 7242 65

BICABNANL2A

KvK Haaglanden 41 1 51559
BTW NLü)28728578O1

/
W: TIGKET NOG EENS Oi,IGEBOEKT TIAAR, AHDER. TI¡DSTIP TERUG BRUSSET ROTTER.DAìI> 182 + 15 EURO EXTRA KOSTET{ O]TIBOEKE]I FW: BEVCSTþiNg, NAAM:
Jeannette Baljeu, boekingsæde: ìfl NWBMIÐ vertrcldatum : 07 FO I z0tg

Onderwerp: Bevestiging, naam: Jeannette Baljeu, boekingscode:

WNWBMJP, vertrekdatum:

0711012019

ê)

lnternational

Bedankt voor uw boeking

bl.,¡

NS lnternational

2019

Betalingsdatum: 26 september
Creditcard
Boekingscode: \ N\ /BMJP
Leveringswijze: Mob¡el ticket
Voorwaarden: Bekijk de vootwaarden online

Betaalwijze:

TOtaalpfijs

€19700
9olo BTW

over Nederlånds

traject: € 15,97

Hoe ontvangt u uw MobielTlckets?

Tickets in App
Voor u gaat reizen downloadt u uw MobielTicket(s) in de NS lntemationalApp op uw
smartphone. Dit doet u door te klikken op de bovenstaande butbn. De app is beschikbaar voor
Android versie 4 of iOS versie I of hoger.
ln de NS lnternationalApp versie 4 of hoger wordt het ticket in het menu "Mijn boekingen" voor
u opgesfaçn. Klik hier voor meer informatie en uitleg.
Bij controle in de trein toont u uw MoblelTicket op uw smartphone. Een internetrærbinding is
dan niet nodig. Zorg ervoor dat uw smartphone voldoende is opgeladen gedurende uw reis.
U kunt er ook voor kiezen om uw tícket(s) voor aanvang van de reís te printen via de button:

Om dit document te kunnen downloaden moet Acrobat Reader (versie 4.0 of hoger) op uw PC
gelhstalleerd zijn. Opgelet: sommige webmails of messaging systems krijgen dit PDF-bestand
niet correct geopend met een simpele klik. W raden u dan aan om de volledige link te
kopiëren in het adresveld van uw internetbrowser:
https://www.bene-system.com/hp/pdfservice?pdf=lri/h1W8MJP1569937420743NS192019
https://www.bene-system.com/hp/pdfservice?pdf=VúN\¡VBM JP157011 1989782N5392019
Naast uw ticket(s) heeft u tijdens de reis een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort of
identíteitskaart) nodig.

Aanvullende informatie over uw reis met Thalys:

o
o
r

lnformatie over uw zitplaats aan boord van Thalys.
lnformatie over de geldigheid van uw ticket in de zone Brussel , Antwerpen en Luik.
lnformatie over tijdige aanwezigheid op het vertrekstation vanwege mogelijke

HO

Hotel EU
CONFIRMATION OF RESERVATION

-

Huis van de Nederlandse Provincie

Company:

HNP

Contact Person:

Jeannette Baljeu

Dale:

27-09-19

Email

Thank you forthe interest you have shown in the 'Thon Hotel EU". We are pleased to confirm you the following
reservation:

Name:
Anival Date:
Departure Date:
Number of Nights:
Number of Guests:
Accommodation:
Rate per night:
Guest

Mrs Jeannette Baljeu

OTl1Ol19 (Check-in from 12PM)
08/10/19 (Check-out until lPM)

I
1 Adult(s)

I

Standard Ðouble Room Non-smoking

295.00 EUR
Rate including Buffet Breakfast, Free lntemet Access

Descriplion:

Total cosf of your sfay:

299.248U

Breakfast:

Confirmation Number:
Billing Instruction:

345129238
Room will be paid by the guest upon departure

Terms & Conditions
City Tax Charge is not included. The above mentioned rates include V.AT. and service charges.
Please note that this reservation has been guaranteed by credit card and for a late anival. ln case of no-show or
cancellation, the credit card will be charged according to the termination policy.
ln case of cancellation afrer4 pm the day of anival, the 1st night of the staywill be charged. Please note that if the
reservation is modified during the stay, the non used room nights will be charged. The cancellation should be r¡niften
by email.

For more information overthe hotel and ourfidelity program, "Thon Discovery": http//www.thonhotels.comlaboutthon-discoverl
To contacl the hotel: eu@thonhotels.be or +32 (012 2O4 39 11
To contact the Thon Hotels Reservalion Service: reservations@thonhotels.be or: +32 (0)2 700 78 78
Meanwhile we remain at your entire disposal for any further information you may need.

Yours sincerely,
Thon Hotels Reservation Service
Nerea Maria Peralvo Martinez

Discover Thon Hotel EU, spacious & modem, located in between of the main European Buildings and at 15
minutes walking of the Royal Palace & Royal Park"

- WetstraalRue de la loi75 - 1040 Brussels

Parking: Rue de Trêves 120 / Trierstraatl2O - 1040 Brussets

lÕq
l_

GS

Van:
Verzonden:
Aan:

// 57

Baljeu, J.N.

dinsdag 17 september 2019 16:14

Onderwerp:

secrbaljeu, GS
ENKELE REIS PALERMO -A'DAM 19 OKTOBER 2019
Boekingsbevestiging CH NL- 1 54997 24

Bijlagen:

CHNL-1 5499724.pdf

- FW:CheapTickets.nl -

+

b,4rc,*,

çs

Van: CheapTíckets.nl
Verzonden: dinsdag 17 september 2019 I6:t2:56 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen

Aan: Baljeu, J.N.
Onderwerp: CheapTickets.

n

I

- Boekingsbevestigi ng CH N L- 1 5 499724

Huurauto Hotel Contact

+

theapT¡ckets.nl

Je

e-ticket ontvang je later vandaag

Beste Jeannette Baljeu
Bedankt voor je boeking! Hier zijn je boekingsbevestiging en betaaloverzicht.
Je e-ticket ontvang je vandaag in een aparte e-mail"
Let op: Controleer deze bevestiginE goed. Neem zo snel a"nogelijk telefonisch

contact nret ons op indien onjuist om wljzigingskosten te beperken.
Tip: ln Mijn Reis vind je alle informatíe over je boeking

Boekingsnummer CHNL-1549972¿t

Jouw boekingsgegevens

Airline referentie: NSl88X
Beki i k

.áImana

ticketvoorwaa rden

\+-

zaterdag 19
oktober 2019

þ

Palermo
Sicilië

Amsterdam
Schiphol

De volgende producten worderr afgeschr-o,ren door de beireffende organisaties in de
volgende valula:
Ongeveer afgeschreven door Alitalia 161,99 EUR (161 .99 FUR)

-+

Ongeveer afgeschreven door Travix Ne<Jerland B.V (28.90 EUR)

190,"

Totaal

€ (EUR)

Beheer je boeking
Maak gebruik van je account om je boeking gemakkelijk te beheren. Je kunt
hier informatie vinden over je vlucht, kortingscodes, bagage en nog veel meer!

O¡ou*

kortingscode ter waarde van €

10,00

Oe"g"g"

informatie

Oai¡g"*erkte vlucht informatie
Oruot¡t¡""ties over jouw vlucht

2

Beheer ie boekingà

Boek een Hotel
'''A$imçr*¡-

Huur een Auto

r

j

I

rruî
"S".,,,

I
t

I

I

l-l

\

r/Boek

t/gO.OOO Locaties wereldwijd

nu, betaal pas tijdens

verblijf

i/Bespaar tot 70%

t/il/eer dan 1.500.000
accommodaties

VA¡ieen vandaag gratis annuleren

VGeen

ReserveerÐ

boekingskosten

Bekijk hotels)

Belangrijke I nformatie
Richtli.in

(El..!}

eheapTickets biedi u de mogelijkheid onn via onze partne!"s een auto te huren
of een hotel ie boeken. lndien u híervan gebruik maakt, boekt u geert
pakketreis. Kiik hier orrl meer ovei" uw rechten te lezen.

3

CheapTickets.nl is bemiddelaar en/of agent ten aanzien van de door jou
gekochte producten en stelt zelf geen reizen of combinaties van reizen en
producten samen voor consumenten.

Alleen vandaag gratis annuleren, bel ons voor 20 uur
Annuleren is enkel telefonisch mogelijk tot het hierboven genoemde t¡dstip, je
vindt het telefoonnummer op onze website. Let wel, op zon- en feestdagen
geldt deze service tot 14:00 uur en het is niet geldig voor lowcost vluchten. ln
de ticketvoorwaarden staat of de vlucht een lowcost vlucht is.

Klantenserv¡ce:
E-mail : info@cheaptickets. nl

Vragen ? Bekiik hier de veelqestelde vraqen

Travix Nederland B.V.
Piet Heinkade 55 - 1019 GM Amsterdam (Let op: dit is geen bezoekadres)

Privacybeieid I Algemene voorvrraai'den I Cookies I Disclaimer I Copyright O 2019
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Í

secr
Van:
Verzonden:
Aan:

0b

Baljeu, J.N.

dinsdag 17 september 2019 16:00
secrbaljeu, GS

Onderwerp:

BEVESTIGING ENKELE REIS A'DAM-PALERMO

-

17 OKTOBER 2019 FW:

CheapTickets.nl - Boekingsbevestiging CHNL-1 5499661

Bijlagen:

CHNL-15499661.pdf

Çztî,?ç

Van: CheapTickets.nl
Verzonden: dinsdag 17 september 2019 15:58:56 (UTC+O1:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen

Aan: Baljeu, J.N.
Onderwerp: CheapÏckets.nl - Boekingsbevestiging CHNL-15499661

Ð theapTichets.nl
Je

Huurauto Hotel Contact

e-ticket ontvang je later vandaag

Beste Jeannette Baljeu
Bedankt voor je boekinEl Hier zijn je boekingsbevestiging en betaaloverzicht.
Je eticket ontvang je vandaaE in een aparte e-mail.
Let op: eontroleer deze bevestiging goed" Neern zo snei mogelijk telefonisch

contaci rnet ons op índien onjuist onn wijziginEskCIsten te beperken.
Tip: ln Mijn Reis vind je alie i¡'rformatie over je boeking

Boekingsnu mmer

CH

NL-15499661

Jouw boekingsgegevens

I
aata

Airline referentie: NRAWNI

KLlfiI|:-a)

Bekiik ticketvoorwaa rden

donderdag 17
oktober 2019

Amsterdam
Schiphol

Palermo
Sicilië

2O5'*

Totaal

€ (EUR)

Beheer je boekíng
Maak gebruik van je account om je boeking gemakkelijk te beheren. Je kunt
hier informatie vinden over je vlucht, kortingscodes, bagage en nog veel meer!

O¡ou*

kortingscode ter waarde van €

10,00

0eugug"

informatie

Oei¡g".erkte

vl

ucht i nformatie

Oruotit¡outies over jouw vtucht

Beheer ie boekingà

Huur een Auto
2

tl
secrbaljeu, GS
Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 17 oktober 2019 11:59

Onderwerp:

22-10

Baljeu, J.N.
secrbaljeu, GS

- FW: Bevestiging, naam:Jeannette
vertrekdatum: 22/10/2019

TICKETS lC HEEN EN THALYS TERUG

Baljeu, boekingscode: XFLSHLF,

Van: Tickets NS International
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 11:58:14 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen

Aan: Baljeu, J.N.
Onderwerp: Bevestiging, naam: Jeannette Baljeu, boekingscode:

R)

XFLSHLF, vertrekdatum:221L0120L9

lnternational

Bedankt voor uw boeking
Betalingsdatum: 17 oktober 2019
Betaalwijze:

bi NS lnternational
TOtaalpfijS

Creditcard

xFLSHLF

Boekingscode;
Leverìngswijze: Mobiel ticket
Voorwaarden: Bekiik de voonuaarden

C130
online

fli;,|Så:ïi

,O

Nederrands

Hoe ontvangt u uw Mobiel Tickets?

Tickets in App
Voor u gaat reizen downloadt u uw Mobiel Ticket(s) in de NS lnternational App op uw
smartphone. Dit doet u door te klikken op de bovenstaande button. De app is beschikbaar voor
Android versie 4 of iOS versie B of hoger.
ln de NS lnternational App versie 4 of hoger wordt het tícket in het menu "Mijn boekingen" voor
u opgeslagen. Klik hier voor meer informatie en uitleg.
Bij controle ín de trein toont u uw MobielTicket op uw smartphone. Een internetverbinding is
dan niet nodig. Zorg ervoor dat uw smartphone voldoende is opgeladen gedurende uw reis.
U kunt er ook voor kiezen om uw ticket(s) voor aanvang van de reis te printen via de button:

Print tickets
Om dit document te kunnen downloaden moet Acrobat Reader (versie 4.0 of hoger) op uw PC
geïnstalleerd zijn. Opgelet: sommige webmails of messaging systems krijgen dit PDF-bestand
niet correct geopend met een simpele klik. Wij raden u dan aan om de volledige link te
kopiëren in het adresveld van uw internetbrowser:
https://www.bene-system.com/hp/pdfservice?pdf=XFLSHLF1571306291B12NSl 792019
Naast uw ticket(s) heeft u tijdens de reis een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort of
identiteitskaart) nod ig.
Aanvullende informatie over uw reis met Thalys:

o

lnformatie over uw zitplaats aan boord van Thalys
1

¡
¡

lnformatie over de geldigheid van uw ticket in de zone Brussel , Antwerpen en Luik
lnformatie over tijdige aanwezigheid op het vertrekstation vanwege mogelijke
veil igheidscontroles.

LET OP: Toegangspoorties

in Nederland

Op onze treinstations maken we steeds meer gebruik van poortjes. Om uw reis zo makkelijk mogelijk
te maken, leggen we u hier uit hoe u deze poortjes kunt openen met de vierkante barcode op uw
internalionale ticket. Zorg dan ook dat u uw internationale ticket bij vertrek of aankomst bìj de hand
heeft. Volg de volgende stappen:

1

2.

3

Ga naar een poortje
met het 'scan ticket'
-symbool.

Houd de vierkante
barcode tegen het

Het poortje opent.
U kunt nu het station
betreden of verlaten.

verlichte vlak aan uw

Meer informatie?
Gebruik de i-knop op de
lnformatiezuil of ga naar

rechtezijde.

een servicemedewerker.

Reizigers

I

Jeannette Baljeu

-

Volwassene

Rer'sgegeyens
NS lnternational adviseert om voldoende overstaptijd te plannen. Neem eventueel een trein
eerder naar het opstapstation van uw internationale trein.

Raadpleeg kort voor vertrek onze actuele reisinformatie.
Dat kan via: NSlnternational.nl en de NS lnternational app.

Heenreis

Rotterdam Centraal - Bruxelles
Vertrek:
Aankomst:

Terugreis

Midi

di22okt 2019 om 08:10
di22okt2019 om 10:17

Bruxelles Mid¡- Rotterdam Centraal

Aankomst:

di22okt 2019 om 18:52
di22 okt2019 om 20:02

Vertrek:

Reistijd:

O2:07

Reistijd:

01 :10

Overstappen:

0

Overstappen:

0

Comfortklasse

Eerste klasse

Comfortklasse

Eerste klasse

Routedetails

V 08:10 Rotterdam Centraal
A '10:.17 Bruxelles Midi

Routedetails

H

V
A

18:52
20:02

Bruxelles Midi
Rotterdam Centraal

tx^tt)Þ

Tariefsoort

Tariefsoort

ROTTERDAM C. . ZONE
BRUSSEL/BRUXELLES

BRUSSEL.ZUID . ROTTERDAM C.
1 x Volwassene met tarief Comfort (HA) -

1 x Volwassene met tarief Flex Tarief 1e

1e klas Comfort

klas

Rijtuig 3 Zitplaats 056

Vrije zitplaatskeuze in geboekte klasse

2

I

QNR: XFLSHLF ID:O

NS lnternational

eannette
Volwassene

VERVOERBEWIJS

GS)

BILLET

1;184

*
*

*

c.

*

vrÀ

[11841H.ÈZELDONK (GR) [10881

*****

*
*

.> ZONE BRUSSEL
-> ****

*
*

NIET GELDIG IN THALYS Ei¡ EUROSTAR

TARIEF

EUR

PRUS:

ZONDER TOESLAG GELDIG IN DE IC DIRECT

DN

Selfservice

171019 tl:58

Ref:NSlilT

AJFXLLDI

9996 39719518
9908

cB

1431
LRTC

Gcbruiksvoorwaarden:

.

.
.
.
.

1

*

Op internationale reizen zijn de voorwaarden van toepassing van de vervoerder die
op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Voorwaarden NS lntemational en de tariefuoorwaarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daamaast geldt altijd de EU Verordening Reizigersrechten (PRR).
De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op NSlntemational.nl/voorwaarden.
Dít vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in staand formaat.
Dit vervoerbewijs staat op naam, is niet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen
met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
Let op: u mag met elke lntercity of regionale trein reizen, mits u zich houdt aan de
reisdag, de route (grenspunt), de tariefuoorwaarden en de eventuele internationale
daluren in combinatie met uw NS-abonnement.
Als onderdeel van een intemationale reis is bij reizen met de lntercity direct geen
Toeslag nodig.

r-0/2019N1R-fC
LRTCB

CNR: BOEO ZOJJJO
REJIdNC ITRZAG

ililililil]

ilililil r llililil r r llil lr il lt

nvbi qbvh psrq qro

Barcode(s) niet vouwen a.u.b

I ET OP Gebrurk deze vie¡kante bar(ode om het poorlJe op het stat'ôn
te openen. U hoelt nret ln en urt te checken.

I

2

3.

ûê ûaar een pronJe
met hel 'srðn tÌcket'

de vierkantè
barcode tegen het
v€rii(hte vlak aån
uw rechtezijde.

f-let pcorrjê opent.
U kunt ou het llation

.syrnboûi.

Holrd.

betreden of veriåten.

)

Meêr intoffiatie?
Gebruik de ì-knap ûp de
lnformâtiezuri of ga nåar
een seruicemedewerker.

/l ,q

ril I

I

DNR: XFLSHLF II}:1

€s)

NS Internatienal

VERVOERBEWIJS + RESERVERING
BILLET + RESERVATION
THALYS

1184

.> AANKOMST

RTREK
*

0

Baljeu,Jeannette
OI VOLWASSENE

.> ROTTERDAM C.

8:52

*

*

Rijtuig

1

*

*

3

GANG

NIET ROKEN

02

0

OIVENSTER

TARIEF MET BEPERKINGEN

0018
PTOOAD

I 86368326630

UWOPNP
HA 75.00

9908

EUR
IV

DN

79908

C8¡1431

Gcbruikstorwaardon:

.

.
.
.

.

*********

Ref:NSINT

UWOPNP

02/195¡189

171019 ll:58

Sclfsorvice

lt84

Op internationale reizen zijn de voonaraarden van toepassing van de vervoerder die
op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Voorwaarden NS lntemational en de tariefuoorwaarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daamaast geldt altijd de EU Verordening Reizigersrechten (PRR).
De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op NSlntemational.nl/voorwaarden.
Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier.
Dit vervoerbewijs staat op naam, is niet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen
met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
We adviseren u om tenminsle 20 minuten voor vertrek van uw trein in het station
aanwezig te zijn wegens mogelijke veiligheidscontroles.
Buiten de openingstijden van uw oorspronkelijke verkooppunt kunt u, u¡tsluitend voor
last minute wijzigingen, contact opnemen met NS lntemational Service Center op
telefoonnummer + 31 30 23 000 23: 24 wr per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

O],9BEBM¡N
J

Baljeu22l10l2019BEB
BEBMINLRTCJ

CNR: ZKNR GKKHZA
OLIFRA AQEKQVü

llililIililililt
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nvbi qbvr hsrq ktk

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.

t !. I Of' Gebruik deze vierkante barcode om het poortje op het station
te openen. U hoeft niet in en uit le checken-

rffi

)

âl

5

d

l¿l

1

2.

3.

Ga naâr ëen poorlje
met het 'scän ticket'
-symbool.

Houd de v¡erkante
barcode tegen het

Het poortje opent.
U kunt nu het stat¡on

Meer informðtie?
cÊbruik de i-knop op de

verlichte vlak aan

betreden of verlaten.

lnformðtiezuil of gð naar
een servicemedewerker

uw re(hterzijdê.

El

tt,

I

I

I

IL
u, GS

secrba

Van:
Verzonden:
Aan:

Baljeu, J.N.

dinsdag 5 november 2019 15:59
secrbaljeu,

GS

- BRUSSEL - 21 NOVEMBER 2019 - FW: Bevestiging, naam:
Jeannette Baljeu, boekingscode: RGXPH MF, vertrekdatu m: 21 / 1 1 /2019

Onderwerp:

THALYS TICKETS ROTT

Van: Tickets NS International
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 15:58:28 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
Aan: Baljeu, J.N.
Onderwerp: Bevestiging, naam: Jeannette Baljeu, boekingscode: RGXPHMF, vertrekdatum:2LlII|20L9

{ì)

lnternational

Bedankt voor uw boeking brl /VS lnternational
Betalíngsdatum: 05 november 2019
Betaalwijze: Creditcard
Boekingscode: RGXPHMF
Leveringswijze: Mobiel ticket
Voorwaarden: Bek$k de voorwaarden online

Totaalprijs

c120oo
9% BTW over Nederlands
traject: € 6,05

Hoe ontvangt u uw Mobiel Tickets?

ïickets in App
Voor u gaat reízen downloadt u uw Mobiel Ticket(s) in de NS lnternational App op uw
smartphone. Dit doet u door te klikken op de bovenstaande button. De app is beschikbaar voor
Android versie 4 of iOS versie B of hoger.
ln de NS lnternational App versie 4 of hoger wordt het ticket in het menu "Mijn boekingen" voor
u opgeslagen. Klik hier voor meer informatie en uitleg.
Bijcontrole in de trein toont u uw MobielTicket op uw smartphone. Een internetverbinding is
dan niet nodig. Zorg ervoor dat uw smartphone voldoende is opgeladen gedurende uw reis.
U kunt er ook voor kiezen om uw ticket(s) voor aanvang van de reis te printen via de button:

Print tickets
Om dit document te kunnen downloaden moet Acrobat Reader (versie 4.0 of hoger) op uw PC
geïnstalleerd zijn. Opgelet: sommige webmails of messaging systems krijgen dit PDF-bestand
niet correct geopend met een simpele klik. Wij raden u dan aan om de volledige link te
kopiëren in het adresveld van uw internetbrowser:

https://wivw.bene-system.com/hp/pdfservice?pdf=RGXPHMF1572965906607NS5102019
Naast uw ticket(s) heeft u tijdens de reis een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort of
identíteítskaart) nodig.

Aanvullende informatie over uw reis met Thalys:

.
o

lnformatie over uw zitplaats aan boord van Thalys.
lnformatie over de geldigheid van uw ticket in de zone Brussel , Antwerpen en Luík.
1

lnformatie over tijd¡ge aanwezigheid op het vertrekstation vanwege mogelijke

a

veil igheidscontroles.

r.L:

.l['

Toegangspoortjes in Nederland

Op onze treinstations maken we steeds meer gebruik van poortjes. Om uw reis zo makkelijk mogelijk
te maken, leggen we u hier uit hoe u deze poortjes kunt openen met de vierkante barcode op uw
internationale ticket. Zorg dan ook dat u uw internalionale ticket bij vertrek of aankomst bij de hand
heeft, Volg de volgende stappen:

1

2.

3

Ga naar een poortje
met het 'scan ticket'
-symbool.

Houd de vierkante
barcode tegen het
verlichte vlak aan uw
rechtezijde.

Het poortje opent.
U kunt nu het stat¡on
betreden of verlaten.

Meer informatie?
Gebruik de i-knop op de
lnformatiezuil of ga naar
een servicemedewerker.

Reizigers

I

Jeannette

Baljeu

-

Volwassene

Reisgegevens
NS lnternational adviseert om voldoende overstaptijd te plannen. Neem eventueel een trein
eerder naar het opstapstation van uw internationale trein.

Raadpleeg kort voor vertrek onze actuele reisinformatie.
Dat kan via: NSlnternational.nl en de NS lnternational app.

Heenreis

Terugreis

Rotterdam Centraal - Bruxelles

Midi

Bruxelles M¡d¡- Rotterdam Centraal
Vertrek:

do 21 nov 2019 om 17:52

Aankomst:

Reistijd:

do 21 nov 2019 om 11:58
do 21 nov 2019 om 13:08
01:10

Reistijd:

do 21 nov 2019 om 19:02
01:10

Overstappen:

0

Overstappen:

0

Comfortklasse

Eerste klasse

Comfortklasse:

Eerste klasse

Vertrek:
Aankomst:

Routedetails

V
A

11:58
13:08

Rotterdam Centraal
Bruxelles Midi

Routedetails

trttvlþ

V 17:52
A 19:02

ttrwþ
Bruxelles Midi
Rotterdam Centraal

Tariefsoort

Tariefsoort

ROTTERDAM C. . BRUSSEL.ZUID

BRUSSEL.ZUID . ROTTERDAM C.

1 x Volwassene met tarief Comfort (HA)

Comfort
Rijtuig 13 Zitplaats 073
1e klas

-

1x Volwassene met tarief Comfort (HE)

le

klas Comfort

Rijtuig 13 Zitplaats 073

Uw boeking beheren op NSlnternational.nl
2

-

DNR: RGXPHMF ID:O

€!)

ctv

VERVOERBEWIJS + RESERVERING
BILLET + RESERVATION
THALYS

1184

21111

*

l,l5 lnternational

*

NIET ROKEN

*

VERVOERDERS

TARIEF MET BEPERKINGEN

lr84

EUR

0018

********

I
75.00

1

*

*

OIVENSTER

RIEVLC

HA

3:08

073

ZITPLAATS

3

GANG

COMFORT

111

*

g

9340

VOLWASSENE

->B

c.

l:58

Baljeu,Jeannette

IV

05lll9 15:58

Selfservice

DNR:RGXPHMF ner:ts¡t¡t
RIEVLC

9907 02531333

I

C8¡t431

79907

Gcbruiksvoorwaardcn:

.

.
.
.

.

Op internationale reizen zijn de voorwaarden van toepassing van de vervoerder die
op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Voorwaarden NS lntemational en de tariefuoorwaarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daamaast geldt altijd de EU Verordening Reizigersrechten (PRR).
De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op NSlntemational.nl/voorwaarden.
Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier.
Dit vervoerbewüs staat op naam, is niet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen
met een geldig identiteitsdocument mel foto: paspoort, identiteitskaart.
We adviseren u om tenminste 20 minuten voor vertrek van uw trein in het station
aanwezig te zijn wegens mogelijke veiligheidscontroles.
Buiten de openingstijden van uw oorspronkelijke verkooppunt kunt u, uitsluitend voor
last minute wijzigingen, contact opnemen met NS lntemational Service Center op
telefoonnummer + 31 30 23 OOO 23:24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

CNR: BEXC IKPRGF
JYTRYQ YBCESA

ililililtil ililil il lllllllll

I I llil ll llllllllllil
ncno gibe qmrq kug

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.

LET OP Gebruik deze vierkante barrode om het poortje op het stat¡on
te openen. U hoeft niet in en uit te checken-

1

2.

3.

Gå naar een poorlje
met he1 'scàn l¡cket'
-symbool.

Houd de v¡erkante
barcode tegen het

Het poortje opent.
U kunt nu het stat¡on
betreden of verlåten.

verlichte vlak aan
uw rechterzijde.

)

Mær infômátle?
Gebruik de i-knop op de
lñformatiezu¡l of gå na¿r
een seruicemedevverker.

4tq

E

DNR: RGXPHMF

€s)

ID:l

NS lnternational

VERVOERBEWIJS + RESERVERING
BILLET + RESERVATION
THALYS

1184

NE

.> AANKOMST
52
*

*

9363

c.

*

TGH Rijtuig

NIET ROKEN

t3

1

*

*

073

OIVENSTER

GANG

COMFORT

*

TARIEF MET BEPERKINGEÍII

EUR

0018 1184
THHECF4
RIEVLC
HE 45.00

i*********

HMF

187312733731
9907

05ll19 l5:58

Selfservice

ner:rs¡l¡r

RIEVLC

02531¡134

ca4/.31

79907

1

Gebruiksvoorwaarden:

.

.
.
.

.

Op internationale reizen zijn de voorwaarden van toepassing van de vervoerder die
op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Vooruaarden NS lnternational en de tariefooonn¡aarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daamaast geldt altijd de EU Verordening Reizigersrechten (PRR).
De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op NSlntemational.nl/vooruaarden.
Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier.
Dit vervoerbew¡js staat op naam, is niet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen
met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
We adviseren u om tenminste 20 minuten voor vertrek van uw trein in het station
aanwezig te zijn wegens mogelijke veiligheidscontroles.
Buiten de openingstijden van uw oorspronkelijke verkooppunt kunt u, uitsluitend voor
last minute wijzigingen, contact opnemen met NS lntemational Service Center op
telefoonnummer + 31 30 23 000 23: 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

CNR: MLLF IVJSBD
FTHIDD LTMBJQ

ilIIilililIIIil
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ncno gibh nmrq evh

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.

.¡

LÉl OP Gebruik deze vierkante barcode om hel poortie op het station
te openen. U hoeft n¡et ¡n en uit te checken.

)

-.€
1

2.

3.

Ga naar een poort,e
met hêt 'scän tick€t'
-symbool.

Houd de vierkante
barcode tegen het

Het poortje opent.

Meêr ¡nfoffiatie?

ll

Gebruik de i-knop op de
lnformaliezuil of gä naar

verlichte vlðk aan

uw rechtenijde

kunt nu het stâtion
betredèn ot verlaten.

æn pruicemedewerkel

.lt.l

E

r3

€25?,secrba eu, GS
Van:

Baljeu, J.N.

Verzonden:
Aan:

secrbaljeu,

Onderwerp:

BEVESTIGING VLUCHT A'DAM

Bijlagen:

CheapTickets.n I - Boekingsbevestig ing CH
CHNL-1 5642144.pdf

dinsdag 1 oktober 2019 17:05
GS

- HELSINKI 26 - 27
N L- 1

NOVEMBER 2019

-

FW:

56421 44

Van: CheapTickets.nl
Verzonden: dinsdag 1 oktober 20L9 17:04:17 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
Aan: Baljeu, J.N.
Onderwerp: Chea pTickets. nl - Boekíngsbevestig ng CH N L- 1 5642 144
i

E rheapT¡rker ;ll

Huurauto Hotel Contact

Je e-ticket ontvang je later vandaag
Beste Jeannete Baljeu
Bedankt voor je boekingl Hier zijn je boekingsbevestiging en betaaloverzichL. Je e-

ticket on|vang jevandaag in een aparte e-mail.
Let op: Controieer deze bevestiging goed. Neern zo snel mogelijk teiefonisch contact
rnet ons op indien onjuist omwljzigtngskosten te beperken.

Tip: In Mijn Reis vind je alle infcrmatie over je boeking.

Boekingsnummer C H;r{i.-t 564? 144

Jouw boekingsgegevens

1

ootaa

Airline referentie: O3YXXK

KLllll

Bekiik ticketvoorwaarden

,nry

dinsdag 26
november
2019

Amsterdam
Schiphol

Helsinki

't..

woensdag 27
november
2019

Helsinki
Amsterdam
Schiphol

'l'otaal

259'

€ (EUR)

Beheer je boeking
Maak gebruik van je account om je boeking gemakkelijk te beheren. Je kunt hier
informatie vinden over je vlucht, kortingscodes, bagage en nog veel meer!

O¡ou*

kortingscode ter waarde van € 10,00

Ønugug" informatie

Oni¡ g"*"rkte vlucht informatie
gNorin"udes over jouw vlucht

Beheer je boekingt

2

+

Betaaloverzicht

cheaptickets.nl

Jeannete Baljeu
Zuid-Hollandplein 1
25964W Den Haag

Travix Nederland B.V.

NL

The Netherlands

Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam

Dâlum:
01 oktober2019

Betaaloverzichtsnummer:
cHNL-1 5642144

Prijsdetatls
Vliegtickel Volwassene I x (incl. belastingen EUR 40,37)
0

koffe(s) maximaal 0 kg - MRS JEANNETE BALJEU

0,00 ËuR
-18,00 ËuR

Korting

29,00

Dossierkosten

Betaalwijze VISA

(r

ef

ËuFt

0,00 ÊuR

Servicepakket Basic

erenlie 485447 2425)

259,37 € (FU${i

Totaal

Vlieglickets zün vr¡jgesteld van BlW, daâ.om v¡nd je geen BTW gegevens op d¡t betaaloverz¡cht.

Travlx Nede¡land

248,37 [UR

B.V.

l

+ theapTickets.nl
a

¡

Boekrngsnumrner

E-t¡cket

CHNL-1 5642144
E-ticket nummer: 07 445954907

MRS JEANNETE BALJEU

Heenvlucht, dinsdag 26 november 201 9

È

Vertrek
14:00
dinsdag 26 november 201

Aankomst

I

17:25
dinsdag 26 november 201 9

Amsterdam

Helsinki

(AMS) Schiphol

(HEL)

Online check-in nummer

o3YXXK
KLM
Vluchtduur: 2uuJ 25 minuten
Vluchtnummer: K11169
Klasse: Economy

ú¡

Bagage: Niet inbegrepen

<a

Terugvlucht, woensdag 27 november 201 9

Vertrek

Aankomst

14:00

15:35

woensdag 27 november 201 9

woensdag 27 november 201 9

Helsinki

Amsterdam

(HEL)

(AN/s) Schiphol

Online check-in nummer

o3YXXK
KLM
Vluchtduur: 2 uur 35 mínuten
Vluchtnummer: KL1168
Klasse: Economy

Û

Bagage:Nietinbegrepen

/f¿qenr ielflit(ntet û.'/eetflestetil,'tr¿qeÌ

1

2

Het e-ticketnummer is beschikbaar voor alle vluchten

pagina

I van

1

€"u6,,-

$A vivowollet
Viva Payment Services SA
18-20 Amarousiou Chalandriou Ave., 151 25, Marousi
www.vivapayments.com (https://www.vivapayments.com)

recei pt
booking 411212019 Mrs Baljeu
Rothi SPRL
Herkenrodesingel 21 3500
Tel:

0211212019 11:10:42

Transaction deta¡ls
Order Code

1263495682316510

Customer Name

cg-Mrs Jeannette Baljeu - 41 1 2/201 9

Customer e-mail

reservations@hotel-leopold, be

Customer Telephone

number
Merchant Order ld

payment booking 4 December 2019

Order Description

booking 4/1212019 Mrs Baljeu

Transaction Type

Card Charge

Card Number

456355XXXXXX4431 (VrSA)

ïransaction lD

7

Date

0211212019 11:05:42

20941 6d-6592-4a84-b3fb-7b225ebaed bc

Order Amount

269,00 EUR

Amount Paid

269,00 EUR

Customer's Signature
Pri

nt

https://www.vivapayments.com/web/receipt?lang:en-BE&tid:7209416d-6592-4a84-b... 2-12-2019

tl
fl

secrbalieu,

@

GS

Van:
Verzonden:
Aan:

Baljeu, J.N.

donderdag 5 december 2019 11:52
secrbaljeu, GS

E'RtFsEt "'RorrE&ÞAM + I EURO
WçË,ffi16ã,REç-€fi0BER RstQuRrHALYs
OÊ&ggr¡¡g$,5tSTSN fFW: Bevesti g n g, naa m: J ea n nette Ba ljeu, boekin gscode:

Onderwerp:

i

CH

ËO[ÉlÈ. vèrtrekdatu

m

: 04 / 12/201 9

Van : no-reply@mail, nsinternational.nl
Verzonden: donderdag 5 december 2019 11:51:53 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen

Aan: Baljeu, J.N.
Onderwerp: Bevestiging, naam: Jeannette Baljeu, boekingscode: GHFDLHP, vertrekdatum:04/I2120I9

R)

lnternational

Bedankt voor uw boeking bi NS lnternational
Betaiingsdatum: 05 december 2019
Creditcard
Boekingscode: GHFDLHP
Leveringswijze: Mobiel ticket
Voorwaarden: Bekijk de voorwaarden online

Totaalprijs

Betaalwijze:

€19204

ê
{\{,
<Q
r*î
ú
U/V
tr-?
\¡p

9% BTW over Nederlands
traject: € 16,57

tfm
J) ti

Hoe ontvangt u uw Mobiel Tickets?

Ticket s in Ap p

rloun

Voor u gaat reizen downloadt u uw MobielTicket(s) in de NS lnternationalApp op uw
smartphone. Dit doet u door te klikken op de bovenstaande button. De app is beschikbaar voor
Android versie 4 of iOS versie B of hoger.
ln de NS lnternationalApp versie 4 of hoger wordt het ticket in het menu "Mijn boekingen" voor
u opgeslagen. Klik hier voor meer informatie en uitleg.
Bijcontrole in de trein toont u uw Mobiel Ticket op uw smartphone. Een internetverbinding is
dan niet nodig. Zorg ervoor dat uw smartphone voldoende is opgeladen gedurende uw reis.
U kunt er ook voor kiezen om uw ticket(s) voor aanvang van de reis te printen via de button:

&

Print tickcts

Frint tiekets
Om dit document te kunnen downloaden moet Acrobat Reader (versie 4.0 of hoger) op uw PC
geïnstalleerd zijn. Opgelet: sommige webmails of messaging systems krijgen dit PDF-bestand
niet correct geopend met een simpele klik. W¡j raden u dan aan om de volledige link te
kopiëren in het adresveld van uw internetbrowser:
12419
https;/Aruww.bene-system.com/hp/pdfservice?pdf=GHFDLHp1575543110229NS51
https://www.bene-system.com/hp/pdfservice?pdf=GHFDLHP15754CI7894971NS3112019
Naast uw ticket(s) heeft u tijdens de reis een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort of
1

u.furln'Eu*

Itskaart) nodig
,Jllende informatie over uw reis met Thalys

.
.
.

lnformatie over uw zitplaats aan boord van Thalys.
lnformatie over de geldigheid van uw ticket in de zone Brussel , Antwerpen en Luik
lnformatie over tijdige aanwezigheid op het vertrekstation vanwege mogelijke
veil igheidscontroles.

Reizigers

!

Jeannette Baljeu

-

Volwassene

Relsgegevens
NS lnternational adviseert om voldoende overstaptijd te plannen. Neem eventueel een trein
eerder naar het opstapstation van uw internationale trein.

Raadpleeg kort voor vertrek onze actuele reisinformatie.
Dat kan via: NSlnternational.nl en de NS lnternational app
ROTTERDAM C. . BRUSSEL.ZUID
Vertrek:
Aankomst:

wo 04 dec 2019 om 11:58
wo 04 dec 2019 om 13:08

Met:

Thalys
9340
1 x Volwassene met tarief Premium (AF) - 1e klas Premium
Rijtuig 1 2, Zitplaats 021

Treinnummer:
Reizigers:

BRUSSEL-ZUID . ROTTERDAM C.
Vertrek:
Aankomst:
Met:

Treinnummer
Reizigers:

do 05 dec 2019 om 14:52
do 05 dec 2019 om 16:02
Thalys
9345
1 x Volwassene met tarief Premium (AZ) - 1e klas Premium
Rijtuig 11, Zitplaats 066

Uw boeking beheren op NSlnternational.nl
Met uw NS account kunt u uw boeking(en) beheren. Bekijk uw reisschema, download uw
ticket of annuleer (een deel van) uw boeking. U vindt hier informatie over omboeken, het
vertrekspoor en faciliteiten aan boord van uw trein. Als u geen NS account heeft klikt u
hier.

CO2-verQelijker
Wist u dat u gemiddeld 7 keer minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan wanneer u met het
naar dezelfde bestemmi

reist?

[,coC hecker

Heeft u nog vragen?
We helpen u graag verder. Bekijk onze veelgestelde vragen pagina op de website of stel
uw vraag dagelijks tussen 07.00 en 23.00 uur via onze live chat. U kunt ook contact
opnemen met NS lnternational Service Center via tel. +31 (0)30 2300023 of via Twitter
@NS_lnt. We staan dag en nacht voor u klaar.
Wilt u in uw contact met NS lnternational de boekingscode GHFDLHP en klantnummer
19882569 vermelden?

2

NS lnternational

DNR: GHFDLHP ID:3

€!)

crv

Baljeu,Jeannette

VERVOERBEWUS + RESERVERING
BILLET + RESERVATION
THALYS

1184

01 VOLWASSENE

KLASS

RTREK
L-ZUtD/BRUX

05t12
9345

TGH Rijtuig

NIET ROKEN

*

OIVENSTER
RDERS

TARIEF MET BEPERKINGEN

0018 1184
PTOOAD THAzF12
NH

85.00

1

ZITPLAATS

11

GANG

PREMIUM

6:02

IV

188730706937
8885

R:

Ref:NSINT

QCRHNH

00147325

051219 11:49

BELGROEP 2

EUR

PRUS:

78885

Gebruiksvoorwaarden:

.

.
.
.

.

Op internationale reizen zijn de voorwaarden van toepassing van de vervoerder die

op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Voorwaarden NS lnternational en de tar¡efvoorwaarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daarnaast geldt altijd de EU Verordening Reizigersrechten (PRR).
De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op NSlnternational.nl/vooruraarden.
Dit vervoerbewijs is alleen geld¡g als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier.
Dit vervoerbewijs staat op naam, is niet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen
met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, ¡dentiteitskaart.
We adviseren u om tenminste 20 minuten voor vertrek van uw trein in het station
aanwezig te zijn wegens mogelijke veiligheidscontroles.
Buiten de openingstijden van uw oorspronkelijke verkooppunt kunt u, u¡tsluitend voor
last minute wijzig¡ngen, contact opnemen met NS lnternational Service Center op
telefoonnummer + 31 30 23 0O0 23:24 uur per dag, 7 dagen ¡n de week bereikbaar.

CNR:

H'JHV{ IJMEUT
GWJBZZ FLDYUG

ililililtilil||| ll I lllil ll lllil r llil ril il
fech pekp tlgx dil

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.

LFT Ol' Gebrulk deze vierkànte bãr(ode om het poorlle op het statron
te openeí1. U hoeft niel irì en ui1 te che(ken.

-,€

W

,l

2.

3

Ga naar een poortje
mel hel 'scân t¡cket'
-symbool.

Houd de v¡êrkante
barcode tegen hel
verlichte vlak aan

Het poortje opent.
U kunt nu het ståtion
betreden of verlalen.

uw rechtezijde.

)

âl

Á

d

t14
Mær informatie?
Gebruik de i-knop op de
lnform¿t¡ezuil of ga naar
æn s€tu¡cemedewerker

1t1

E]

ll ilil r

tÇ
secrbaljeu, GS
Van:

Baljeu, J.N.

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 10 december 2019 12:06
secrbaljeu,

GS

RETOURTICKET THALYS 13 DECEMBER 2019 ROTTERDAM -BRUSSEL

-

FW:

Bevestiging, naam: Jeannette Baljeu, boekingscode: LBFNXLK, vertrekdatum

13/12/2019

Van: Tickets NS International
Verzonden: dinsdag 10 december 20L912:05:55 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlíjn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
Aan: Baljeu, J.N.
Onderwerp: Bevestiging, naam: Jeannette Baljeu, boekingscode: LBFNXLK, vertrekdatum: L3lt2l20t9

ê)

lnternational

Bedankt voor uw boeking bí NS lnternational
Betalingsdatum: 10 december 2019
Creditcard
Boekingscode: LBFNXLK
Leveringswijze: Mobiel ticket
Voorwaarden: Bekijk de voorwaarden online

Totaalprijs

Betaalwijze:

€150

oo

9% BTW over Nederlands
traject: € 7,56

Hoe ontvangt u uw Mobiel Tickets?

Tickets in App
Voor u gaat reizen downloadt u uw MobielTicket(s) in de NS lnternational App op uw
smartphone. Dit doet u door te klikken op de bovenstaande button. De app is beschikbaar voor
Android versie 4 of iOS versie I of hoger.
ln de NS lnternational App versie 4 of hoger wordt het ticket in het menu "Mijn boekingen" voor
u opgeslagen. Klik hier voor meer informatie en uitleg.
Bijcontrole in de trein toont u uw MobielTicket op uw smartphone. Een internetverbinding is
dan níet nodig. Zorg ervoor dat uw smartphone voldoende is opgeladen gedurende uw reis.
U kunt er ook voor kiezen om uw ticket(s) voor aanvang van de reis te printen via de button:

Print tickets
Om dit document te kunnen downloaden moet Acrobat Reader (versie 4.0 of hoger) op uw PC
geïnstalleerd zijn. Opgelet: sommige webmails of messaging systems krijgen dit PDF-bestand
niet correct geopend met een simpele klík. Wij raden u dan aan om de volledige link te
kopiëren in het adresveld van uw internetbrowser:

https;//www.bene-system.com/hp/pdfservice?pdf=18FNX1K1575975953649NS10112019
Naast uw ticket(s) heeft u tijdens de reis een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort of
identiteitskaart) nodig.

Aanvullende informatie over uw reis met Thalys

.
¡
o

lnformatie over uw zitplaats aan boord van Thalys.
lnformatie over de geldigheid van uw ticket in de zone Brussel , Antwerpen en Luik
lnformatie over tijdige aanwezigheid op het vertrekstation vanwege mogelijke
veil igheidscontroles.

LET OP: Toegangspoort¡es in Nederland
Op onze lreinstations maken we steeds meer gebruik van poortjes. Om uw reis zo makkelijk mogelijk
te maken, leggen we u hier uit hoe u deze poortjes kunt openen met de vierkante barcode op uw
internationale ticket. Zorg dan ook dat u uw internalionale ticket bij vertrek of aankomst bij de hand
heeft. Volg de volgende stappen:

n

H

t\

1

2

3.

Ga naar een poortje
met het 'scan ticket'
-symbool.

Houd de vierkante
barcode tegen het
verlichte vlak aan uw

Het poortje opent.
U kunt nu het station
betreden of verlaten.

6
F

l5

.Ð

t-

Meer informatie?
Gebruik de i-knop op de
lnformatiezuil of ga naar
een servicemedewerker.

rechterzijde.

Reizigers

¡

Jeannette Baljeu

-

Volwassene

Reisgegevens
NS lnternational adviseert om voldoende overstaptijd te plannen. Neem eventueel een trein

eerder naar het opstapstation van uw internationale trein.

Raadpleeg kort voor vertrek onze actuele reisinformatie.
Dat kan via: NSlnternational.nlen de NS lnternational app.

Heenreís

Rotterdam Centraal - Bruxelles

Terugreis

Midi

Bruxelles M¡d¡ - Rotterdam Centraal

Vertrek:

vr 13 dec 2019 om 07:58

Vertrek:

vr 1 3 dec 2019 om 14:52

Aankomst:

vr 13 dec 2019 om 09:08

Aankomst:

vr 13 dec 2019 om 16:02

Reistijd:

01 :10

Reistijd:

01:10

Overstappen:

0

Overstappen:

0

Comfortklasse

Eerste klasse

Comfortklasse

Eerste klasse

Routedetails

Routedetails

2

V
A

07:58

Rotterdam Centraal

09:08

Bruxelles Midi

tn*t!Þ'

V
A

txtw!Þ

Midi

14:52

Bruxelles

16:02

Rotterdam Gentraal

Tariefsoort

Tariefsoort

ROTTERDAM C. . BRUSSEL.ZUID

BRUSSEL.ZUID . ROTTERDAM C.

1 x Volwassene met tarief Comfort (HA) -

I

1e klas Comfort

x Volwassene met tarief Comfort (HA) 1e klas Comfort

Rijtuig 33
Zitplaats 061

Rijtuig 13
Zitplaats 034

Uw boeking beheren op NS/nternational.nl
Met uw NS account kunt u uw boeking(en) beheren. Bekijk uw reisschema, download uw
ticket of annuleer (een deel van) uw boeking. U vindt hier informatie over omboeken, het
vertrekspoor en faciliteiten aan boord van uw trein. Als u geen NS account heeft klikt u
hier.

COz-verQelijker
Wist u dat u gemiddeld 7 keer minder COz-uitstoot veroorzaakt dan wanneer u met het
vliegtuig naar dezelfde bestemming reist?
EcoChecker

Heeft u nog vragen?
We helpen u graag verder. Bekijk onze veelgestelde vragen pagina op de website of stel
uw vraag dagelijks tussen 07.00 en 23.00 uur via onze livechat. U kunt ook contact
opnemen met NS lnternational Service Center via tel. 030-2300023 of via Twitter
@NS_lnt. We staan dag en nacht voor u klaar

Wij wensen u alvast

prettige re¡s
¿íTg#Èii¡

iì ë&,ìrã +

..:.;.

.i.{.r:

,

.

þt
êl

lnhrnation¡l

Privacy

I

Disclaimer

I

KvK Utrecht: 30172195

IBAN NL87 ABNA 0495 4684 95

NS lnternational @2019
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DNR: LBFNXLK

ID:l

NS lnternatiOnal

VERVOERBEWIJS + RESERVERINß
EILLET + RESERVATION
THALYS

GS)
I 184

.> AANKOMST

*

*

tN

9345

3112

*

*

l3

TGH Rijtuig

IET ROKEN

OlVENSTER
VERVOERDERS
0018 1184

ÌARIEF MEl BEPERKII'IGEN

PTOOAD TH

188867594957

RC¡XEQT

gECC 0r538915

HA

75.00

*

ZITPLAATS

GANG

COMFORT

6:02

DNR:

Ref:NSINT

RC¡XEQT

101219 l2:05

Selfservice

IV

CB¡l¡l3l

79ECC

1

Gobruiksvoorwa¡rdcn:

.

.
.
.

.

Op internationale reizen zijn de voorwaarden van toepassing van de vervoerder die
op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Voorwaarden NS lntemational en de tariefuoorwaarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daamaast geldt altijd de EU Verordening Reizigersrechten (PRR).
De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op NSlntemational.nl/vooruaarden.
Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier.
Dit vervoerbewijs staat op naam, is niet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen
met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
We adviseren u om tenminste 20 minuten voor vertrek van uw trein in het station
aanwezig te zijn wegens mogelijke veiligheidscontroles.
Buiten de openingstijden van uw oorspronkelijke verkooppunt kunt u, uitsluitend voor
last minute wijzigingen, contact opnemen met NS lntemational Service Center op
telefoonnummer + 31 30 23 000 23: 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

CNR: MPAY NCRNVC
NIQENV LESCIW

llililil1ilililt il I ilil ililil I I ilil ] ilt il ilt ilt
pfrz jpod azvm oxe

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.

LET Ol' Gebruik deze vierk.rnte barcode om het poortje op het station
te openen. U hoeft n¡et in en uit te checken.

1.
Gâ näar een poortje
met het 'scån l¡cket'
-symbool.

ffi

2.

3

Houd de v¡erkante
barcode t€gen het
verlichte vlak aan
uw rechlerzijde.

Het poortje opent.
U kunt nu hêt station
betreden of verlåten.

à

Îüc€r infomatie?
Gebruik de i-knop op de
lnformaliezuil of ga naar
æn seruicemedewerket

õta

E

NS lnternational

ÐNR: LBFNXLK ID:O
VERVOERBEWIJS + RESERVERING
BILLET + RESERVATION
THALYS

GS)
ctv 1184

c

13112

*

.> BRUSSE
*

Rijtuig

6

VERVOERDERS

*

IV

Ref:NSINT

RCIXEQT

9ECC 015388{¡t

Selfservice

EUR**7

fl84 00r8

I

THHACFl

RQXEQT
75.00

1

*

lc

0ltNDtv.

TARIEF ¡IET BEPERKINGEN

PTOOAD

13112

33

GANG

IET ROKEN

Baljeu,Jeannette
01 VOLWASSENE

101219 12:,05

cB443l

79ECC

Gebruiksvoorwaardcn:

.

.
.
.

.

Op internationale reizen zijn de voorwaarden van toepassing van de vervoerder die
op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Voorwaarden NS lntemational en de tariefuoorwaarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daamaast geldt altijd de EU Verordening Reizigersrechten (PRR).
De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op NSlntemational.nl/vooruaarden.
Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier.
Dit vervoerbewüs staat op naam, is niet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen
met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
We adviseren u om tenminste 20 minuten voor vertrek van uw trein in het station
aanwezig te zijn wegens mogelijke veiligheidscontroles.
Buiten de openingstijden van uw oorspronkelijke verkooppunt kunt u, uitsluitend voor
last minute wijzigingen, contact opnemen met NS lntemational Service Center op
telefoonnummer + 31 30 23 OOO 23:24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.
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Broeckhuijsen, HCM, van
Van:

VCK Travel

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 21 oktober 2019 17:03
Broeckhuijsen, HCM, van; broeckhuijsen@ hotmail.com
You r eticket VAN DERHOUT/WI LH ELM I NA M RS (04-1 1 -201 9 /RPJZSX)

<
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naaldwi¡'k@vcktravel.nl >

RPJZBX.icS

Reservatåon nurnþer: RPIZEX
Passenger
VANDERHOUT/WILHELMINA

From

To

Amsterdam

Barcelona -

- Schiphol
Airpoft

Airport

(AMS)

Terminal 1
Amsterdam

(BCN)

Barcelona -

Airport

- Schiphol

(BCN)

Airpoft

Terminal

1

(AMS)

Extra Information
Ticket number Route
MRS 074-459575t457 AMS-BCN-AMS Electronic ticket
Dep

ùep / arr

date time
0411-

20t9

Carrier Flight nr. Stops Class

Seat Baggage Status

Klm
2 0 55
2 3 05

0519:55 1122:LS
20L9

Royal

Dutch

KL

1681

0

Economy
(F)

0Pc

Ticketed

KL

1676

0

Economy
(F)

0Pc

Ticketed

Airlines
Klm
Royal
Ðutch

Airlines

Download our travel app AirGo-M for free now!

Va¡rGo-l\rl

If

no data is shown in the app, please email develooment@vcktravel'nl
including your mobile number.

View your extensive itinerary online on Check My Trip.

Fare & cor¡ditiens:
Fare

Klm:eur 370.00 incl tax excl fee
All fares are per ticket per person
ivlinimum
Klm:

I

maximum stay

No minimum stay rule applies.
A maximum stay of 6 month(s) applies.
Changes

Klm:
Fee of eur 70.00 applies before departure.
Fee of eur 70.00 applies after departure.

(subject to availability) on same route/class/airline.

IPaginanummer]

o0

Cancellations
Klm:
After ticket issue ticket is non refundable.
In case of no-show ticket will be non refundable.
Visa ínformation

(transit)visa may be required for this trip.
Check with the embassy in country of residence.
Check the passport validaty required for your destination
For changes or cancellations of this itinerary you can contact VCK Travel. Outside office hours or during
weekends and public holidays, your call will be automatically diverted to our 24x7 Travel Assistance.

Baggage Allowance:
Baggage allowance may differ per airline. For details please contact your travel consultant or the airline website

for details.
Passengers travelling with KLM can also use: KLM Baogaqe Calculator

Remarks:
When you travel with 2 or more separate tickets the airlines will not be responsible for each others flights
In case of delay or cancellation of the flights

General Information:
Please check names (according to passport), schedule (flight/hotel/carrental) and fare

Name changes and name corrections are not free of charge.
Changes after ticket issue are not free of charge.
We recommend the following check-in times
Domestic flights: t hour.
International flights: 2 hours.
Intercontinental flights: 3 hours.
On all our services and transactions the ANVR business terms and conditions conditions apply, taking into
account that VCK Travel acts as an agent. You can download these from our website or submit a request to have
them mailed to you.
This ticket is subject to the Warsaw convention.
Please refer to the website of the respective airline(s) for their General Conditions of Carriage for Passengers and
Baggage and other liability limitations.
Save time at the airport and check in online.

nSmt,d

co2mpensate your rtisht ü f gg
Your seat on these flights causes 0,86 tons of greenhouse gas emissions.
You can make your seat a green seat for € 8,38.
More about reducing your carbon offsets on our website or contact +31 20 6800 812,
VCK Travel is dedicated partner of GreenSeat, a trademark of the Climate Neutral Group
Data Protection Notice:
In order to make your reservation we need to share your personal data with third parties, such as travel and
accommodation suppliers, GDS's, bookingsites, reservation systems, touroperators, payment providers, etc.

ïhese third parties may be located in other countries within or outside the European Union. By accepting this
reservation you consent with provision of your personal data to these third parties. Only those personal data will
be provided that are required in order to make the reservat¡ons. You can find more information about how we
process your personal data on www.vcktravel.nl/en/privacy-policy. Furthermore, your personal data will be
processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a
reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at
www,iatatravelcenter.com/privacy or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation,
which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used,
disclosed and transferred.

Kind regards,

IPaginanummer]

Ingrid van Hoeven
VCK Travel B.V.

Phone: +3L L74 671333

Fax:

+3L L74 671334

E-mail:

naaldwijk@vcktravel.nl

Website: www.vcktravel.nl
Tiendweg 12
267T SB NAALDWIJK

The Netherlands

For.wus:mElñ
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VCK Travel is committed

A new innovative platform for your travel management

to preserving our natural environment. Read more on our website.
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SMART& ABLE

q

communicÕtie en lobby

Provincie Zuid-Holland
T.a.v. Afdeling Facturen
Zuid-Hollandplein

I

2596 AW 's-Gravenhage

Factuur
Factuurdatum
Vervaldatum
kp

aantâI

onrschrijvirrg

1,00

Training mevrouw A. Koning

ta ri

€

BETALING EIII¡NEN 14 DAGEN ÍVA FACTUURDATUTI

Smort&Abla
Spui ¡
25ll BL Den Hoêg

f:
E:

(0)70 3l¡ 58 66
info@smcrtondoble.nl
+31

m.smartondoble

.nl

ef

4ll

19010269

14-10-2019
28-10-2019

deelprodnr 50

botlraq

1.500,00

excl BTW
1.500,00

Totaal exclusief BTW

€

1.500,00

BTW hoog te betalen 21%

€

315,00

Totaal te voldoen

€

1.815,00

IBAN: NL78RABO03ô32å34îl
KVK-numñêr: ?7 183 Q37
BTW-nummer: Nt 80.82.50.656.801

t
SMART& ABLE
communicÕiie en lobby

Provincie Zuid-Holland
T.a.v. Afdelíng Facturen
Zuid-Hollandplein

I

2596 AW 's-Gravenhage

Factuur
Factuurdatum
Vervaldatum

19010268
14-10-2019
28-10-2019

kp 411 deelprodnr 50

tarief

aãntâl

ornschriiving

1,00

Trainíng mevrouw de Zoele

€

bedrag

1.500,00

1.500,00

Totaal exclusief BTW
BTW hoog te betalen
BETALING BINNEN 14 DAGEN NA FACTUURDATUM

21olo

Totaal te voldoen

Smorl&Able

1

Spui I
2511 gL Ðên Hodg

Ê: info@smorlondcble.nl

+31

(0)70 3lt s8 66

www.smortondobls.nl

excl BIW

IBAN: NL7ôRA8O0383253411
KvK-numm6r: 27 ß3 037
BTW-nummer: NL 80.62.50.656.801

€

1.500,00

€

315,00

€

't.815,00

e

SMA RT& ABLE
communrcotie en lobby

Provincíe Zuid-Holland
T.a.v, Afdeling Facturen
Zuid-Hollandplein

1

2596 AW 's-Gravenhage

Factuur
Factuurdatum
Vervaldatum

19010270
'14-1A-2019

28-1A-2019

kp 411 deelprodnr 50

aantâ
1,00

I

omschrijving

tarief

€

Training de heer B. Potjer

BETALING BINNËN 14 DAGEN NA FACTUURDATUÍTI

Smorl&Able
Spui i
?511 BL Ðên Hoag

1.500,00

(0)70 3ll 58 66
info@smortondoble.nl
www"smortondcble.nl
Ê:

+31

ext:l

BTW

1.500,00

Totaal exclusief BTW

€

1.500,00

BTW hoog te betalen 21%

€

315,00

Totaal te voldoen

ï:

lredrag

IBAN: NL78RABO03832534x
KvK--nummër: 27 183 O37
BTW-nummar: NL 80.ô2.50.656.801

€

1.815,00

