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Masja Prins

Van: SP <sp@tweedekamer.nl>

Verzonden: woensdag 6 november 2019 14:22

Aan: Masja Prins

Onderwerp: Uw e-mail aan de SP

 

Geachte lezer, 

 

Hartelijk dank voor uw bericht aan de SP Tweede Kamerfractie. Uw bericht is geregistreerd onder nummer 531671. 

 

Als de inhoud van uw email daarom vraagt, ontvangt u een reactie per e-mail.  

 

Wij begrijpen dat u snel antwoord van ons verwacht. Uw e-mail wordt zo snel mogelijk na ontvangst gelezen en 

behandeld. Door de hoeveelheid e-mail kan het wat langer duren voordat u iets van ons hoort. Wij vragen hiervoor 

uw begrip. Informatie uit de media nemen wij voor kennisgeving aan. U ontvangt dan geen antwoord.  

 

Als u een vraag heeft over onze standpunten, dan kunt u ook op onze website kijken bij: www.sp.nl/standpunten. 

Misschien kunt u daar het antwoord vinden. Op onze website staat natuurlijk ook meer informatie over wat wij 

doen.  

 

Ter informatie: 

Dagelijks doen de Kamerleden van de SP concrete voorstellen over alle mogelijke onderwerpen.  

Tweede Kamerleden en medewerkers van de SP doen voortdurend onderzoek naar de gevolgen van het beleid, door 

werkbezoeken af te leggen en onderzoek te doen onder mensen op de werkvloer. 

Door die informatie van onderop is de fractie in staat om concrete voorstellen te doen om het beleid bij te stellen en 

alternatieven te formuleren. Ook  tips, informatie en praktijkvoorbeelden uit e-mail dragen hier aan bij.  Als wij hier 

gebruik van maken kunt u er op vertrouwen dat wij uw naam niet ongevraagd zullen vermelden. 

 

Met vriendelijke groet,   

SP Tweede Kamerfractie  

kamer@sp.nl 

070 318 30 44 

 

Het is tijd om je aan te sluiten bij de actiefste partij van Nederland, die dag in dag uit strijdt voor meer 

rechtvaardigheid. Daar wil jij toch ook bij horen? Ga naar http:\\www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl en word Vriend 

Van Rechtvaardigheid. 

 

* Dit is een automatisch verzonden bericht. 

Door het sturen van een email stelt u ons in het bezit van uw persoonsgegevens. De informatie wordt niet met 

derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, om ervoor te zorgen dat u een 

adequaat antwoord op uw vragen ontvangt. Kamerleden en medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van 

uw gegevens te respecteren. 

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan de verwerking van de e-mail vraagt, met een maximum van vijf jaar. 

Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen bovenstaande, dan verwijderen wij op uw verzoek uw gegevens. 

 

 

 


