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Betreft

Toestemming tot openbaarmaking

Geachte heer Gorissen,
Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2017, voorzien van
onze controleverklaring d.d. 15 juni 2018.
.
.
Tevens zenden wij u twee losse exemplaren van bovengenoemde controleverklaring.
Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in
exemplaren van de jaarstukken 2017, die overeenkomen met het bijgevoegde door ons
gewaarmerkte exemplaar.
Deze exemplaren van de controleverklaring zijn voorzien van de naam van onze
accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke
handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te
maken van de exemp'aren van de controleverklaring die niet zijn voorzien van een
persoonlijke handtekening.
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring
zonder persoon'ijke handtekening, zoals opgenomen op de laatste pagina's van
bijgaande - door ons gewaarmerkte - jaarstukken, wordt openbaar gemaaxt, mits de
opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld respectievelijk goedgekeurd
door net bestuur.
Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze
jaarrekening. Indien u deze jaarstukken en de controleverklaring opneemt op internet,
dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie
op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in
niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk oestand op te nemen of door een
waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de
beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening").
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Tot het yeven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,

Bijlagen

Conform vermelding
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