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Masja Prins

Van: CDA Algemeen <cda@cda.nl>

Verzonden: woensdag 6 november 2019 14:22

Aan: Masja Prins

Onderwerp: Automatische ontvangstbevestiging Re: Motie gemeente Woudenberg 

"Beleidsbegroting 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2023 (Dialoog 

Gemeentefonds)

Hartelijk dank voor uw bericht.  

 
Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk op uw bericht te reageren.  
 
Berichten voor Tweede Kamer sturen wij door aan de afdeling publieksvoorlichting van de Tweede Kamer. Gezien het grote aantal 

mails dat de Kamerleden dagelijks ontvangen is het voor hen niet altijd mogelijk om op elke mail te reageren, ondanks dat zij hun best 

doen zo veel mogelijk wel te reageren. Zij lezen wel alle berichten en gebruiken uw opmerkingen, suggesties en vragen graag bij de 

voorbereiding van debatten en overleggen. Zij vragen hiervoor uw begrip. 
 

Wij houden voor de verschillende onderwerpen de volgende verwerkingstijden aan:  

• Aanmeldingen voor het lidmaatschap verwerken wij binnen tien werkdagen. U ontvangt binnen twee weken per mail een 

bevestiging en informatie over het ledenportaal. 

• Opzeggingen verwerken wij binnen zeven werkdagen. U ontvangt binnen drie weken per e-mail een bevestiging.   

• Verhuisbericht: als u het bericht drie weken voor verhuizing aan ons doorgeeft, ontvangt u het eerstvolgende ledenblad na 

verhuizing op uw nieuwe adres. U ontvangt geen aparte bevestiging.  

• Op anonieme en/of onfatsoenlijke berichten reageren wij niet. 

Met vriendelijke groet, 
#TeamCDA 
www.cda.nl 

 

Volg ons ook via: 

Twitter: @cdavandaag 

Facebook: @KiesCDA 

 
 

 
Denk aan het milieu en uw privacy, voordat u dit bericht print. 
 

Door het sturen van een e-mail aan dit e-mailadres, stelt u ons in bezit van uw persoonsgegevens. Deze informatie delen wij niet met derden. Wij 
willen uw vragen en opmerkingen goed en volledig beantwoorden. Dit kan betekenen dat wij uw e-mail intern doorsturen naar collega’s van het 
CDA Partijbureau. Ook kunnen wij uw e-mail bij een politieke vraag doorsturen naar de CDA Tweede Kamerfractie. Onze medewerkers zijn 
verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk en 
wettelijk toegestaan.  
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het bovenstaande, verwijderen wij uw gegevens op uw verzoek. 
 

 

--  

Met vriendelijke groet, 
#TeamCDA 
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Volg ons ook via: 

Twitter: @cdavandaag 

Facebook: @KiesCDA 

 
 

 
Denk aan het milieu en uw privacy, voordat u dit bericht print. 

Door het sturen van een e-mail aan dit e-mailadres, stelt u ons in bezit van uw persoonsgegevens. Deze informatie delen wij niet met derden. Wij 
willen uw vragen en opmerkingen goed en volledig beantwoorden. Dit kan betekenen dat wij uw e-mail intern doorsturen naar collega’s van het 
CDA Partijbureau. Ook kunnen wij uw e-mail bij een politieke vraag doorsturen naar de CDA Tweede Kamerfractie. Onze medewerkers zijn 
verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk en 
wettelijk toegestaan.  
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het bovenstaande, verwijderen wij uw gegevens op uw verzoek. 
 

 


