Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

@eppa.nl]
donderdag 23 juni 2016 9:56
Fwd: resultaten Wave 3 TNLT Mystery Shopper onderzoek naleving leeftijdsgrens tabak
2016-06-22 Aanbiedingsbrief resultaten wave 3 TNLT stas minvws (def).pdf; Rapport
naleving leeftijdscontrole verkooppunten tabak Wave 3.pdf; TNLT Wave3-rapport
DEF.pdf; TNLT Wave3-samenvatting DEF.pdf

Goedemorgen dames en heer,
Gistermiddag heeft TNLT onderstaande mail met bijlagen via het mailadres info@tnlt.nl naar u verstuurd.
Aangezien TNLT hiervan een foutmelding kreeg, stuur ik op verzoek van TNLT de mail bij deze nogmaals
via het EPPA-account. TNLT doet dit niet alleen om er zeker van te zijn dat u de stukken ook daadwerkelijk
ontvangt, maar ook omdat TNLT de informatie in deze mail vandaag ook op de site www.tnlt.nl zal
publiceren en aan de relevante woordvoerders in de Tweede Kamer en naar diverse media zal sturen.
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Begin doorgestuurd bericht:
Van: Info | TNLT <info@tnlt.nl>
Onderwerp: resultaten Wave 3 TNLT Mystery Shopper onderzoek naleving leeftijdsgrens tabak
Datum: 22 juni 2016 12:48:19 CEST
Aan: "
<
@minvws.nl>,
<
@minvws.nl>,
"
"<
@minvws.nl>
Goedemiddag dames en heer,

Vandaag hebben wij bijgaande brief met bijlagen, betreffende de resultaten van Wave 3 van het TNLT
Mystery Shopper onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens voor tabaksverkopen, per post naar uw
staatssecretaris gestuurd. Hopelijk zien de staatssecretaris en/of u hierin op korte termijn aanleiding tot een
gesprek over deze resultaten. Wij zien naar een dergelijk gesprek uit.
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