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Geachte rela e,

Wij hebben vernomen dat ondernemers in de gemeente worden benaderd door een bedrijf dat, ten onrechte, beweert
namens de gemeente Peel en Maas adverten es te werven voor een (digitale) (gemeente)gids of een andere
(gemeentelijke) uitgave. De officiële gemeentegids Peel en Maas wordt echter reeds jaren verzorgd en uitgegeven door Akse
Media. 

Akse Media is momenteel nog niet bezig met de voorbereiding voor de nieuwe edi e. Als adverteerder weet u ook dat
onze adviseur eerst telefonisch contact met u opneemt om vervolgens op persoonlijke afspraak de mogelijkheden voor
zowel de print- als de digitale gids en de Gemeentegids App aan u voor te kunnen leggen. Tevens hee  hij/zij de
aanbevelingsbrief van de gemeente bij zich om u te kunnen tonen.

Twijfelt u aan de oprechtheid van hetgeen u wordt aangeboden? Verifieer bij uw gemeente! De medewerkers van de
gemeente kunnen beamen dat Akse Media het bedrijf is dat in opdracht van en in samenwerking met de gemeente de
officiële gemeentegids met gemeentelijke informa e mag verzorgen.

Wij adviseren u extra alert te zijn wanneer men u benadert om een adverten e of vermelding in een gids goed te keuren of
te betalen. Bij Akse Media krijgen alle adverteerders na verschijning een digitaal bewijsexemplaar.

De gemeente Peel en Maas doet, voor wat betre  de print- en digitale gemeentegids en Gemeentegids App, alleen zaken
met Akse Media B.V.

Er van uitgaande u naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

De heer Geke Ruiter
Algemeen Directeur

Akse Media

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Met vriendelijke groet,
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Mailt u mij inzake een gemeentegids, vermeld dan al jd de gemeentenaam!

  Spaar het milieu door deze e‑mail en de bijlagen niet af te drukken!

Disclaimer: Dit bericht bevat vertrouwelijke informa e die uitsluitend bestemd is voor geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, is openbaarmaking, verspreiding
en/of vermenigvuldiging van dit bericht, verboden. Indien u dit bericht abusievelijk hee  ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan onmiddellijk per e-mail op de
hoogte te brengen en het bericht vervolgens van uw systeem te verwijderen. Veilige en foutvrije verzending van e-mails kan niet worden gewaarborgd. Berichten kunnen
bijvoorbeeld worden onderschept, beschadigd, vernie gd of vertraagd, verloren gaan, een deel van hun inhoud verliezen of met een virus worden geïnfecteerd. Akse Media bv
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of wegla ngen in dit bericht, enig deel van dit bericht, of in de bijlagen, die het gevolg zijn van de verzending. Vraag
ons indien nodig om een afdruk van het oorspronkelijke bericht voor verifica e van de inhoud. Klik hier voor onze Algemene voorwaarden

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQQkADAwATExADc3ADgt...

2 van 2 2-4-2019 19:21


