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Geachte hee r _
Op 19 februa ri hebben w ij u een brief gestuurd (zie bijlage).
Wij willen graag m et u in gesprek.
Desgewenst zlj n w ij te lefon isch bereikbaa r op he t onderstaande t elefoon num mer .
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Geachte nee

A

Op donderdag 6 februari jongstleden Is door de NcrV een attenderingsmail aan
uw ' ebu se' ma ilad res gestuurd .
Oe Ncrv stuurt dergelijke mails in het kader van zijn taak uitvoering. Wij willen
daarmee Internet Serv ice Prov iders wijzen op j ihad istisch georiënteerde webs ites
die op hun systemen draaien of waa r zij diens ten aan verlenen . Ons verzoek was
dan ook, om op basis van de du id ing door de NCTV, ze lf de inhoud van de webs ite
of semenwerktn ç te toetsten aan uw eigen gebru ikersvoorwaarden . De NCTV doet
hiermee een beroep op uw eigen verantwoordel ijkheid.
U geeft in uw eigen algemene voornaarden aan een kla chtenprocedure te voe ren
waarmee de rden een klacht kunnen indienen. U geeft daarbij aan uw
opdrach tgev er te in former en over het verloop van deze procedure. U noemt
daarbij niet het doorsturen van de klacht. De attenderingsmail van de NOV is
door u echter doorgezonden aan de eigenaar van de do meinnaa m . Deze wijze va n
handelen verwondert ons. Wij zouden hie r graag met uw bedrij f over in ges prek
gaan . Gaarne verneem ik van u met w ie va n uw bedrijf m ij n medewe rkers
daa rt oe contact kunnen opnemen .
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