Re: Reactie van RNO op je zoekertje Sonos PlayBase Wit
Inbox x

Peter Vermaete
<petervermaete3774@gmail.com>

do 20 dec. 20:42 (12 uur
geleden)

aan ik
Hallo,
Het product is nog beschikbaar.
Heel vreemd maar ik krijg een witte mail bericht van u.
Helaas ben ik vanwege mijn familie in Nederland gaan wonen. Omdat het hier om een Belgische product
gaat doe ik deze week op de Belgische site vanwege de garantie die nog loopt in België.
Hierbij mijn nieuwe adres gegevens:
Parallelweg 83
8441 AS Heereveen
Als dit te ver voor u is kunnen wij wat dichterbij afspreken rond omgeving Apeldoorn.
Graag hoor ik van u voor een oplossing.

Op do 20 dec. 2018 om 19:27 schreef 2dehands.be <noreply@2dehands.be>:

Beste Peter.,
Er is gereageerd op je zoekertje Sonos PlayBase Wit.
RNO heeft deze reactie geplaatst:
beste, is er nog garantie op de sonos en kan hij getest worden.
mvg
Rudi
E-mailadres: rudinouwen@gmail.com
Waardering van RNO: goed (actief sinds 15 augustus 2006).
Laat je RNO snel iets weten?
Contacteer RNO door deze mail te beantwoorden.
Kopen en verkopen via 2dehands.be is handig en voordelig. Het is echter belangrijk om

veilig te handelen. Lees al onze tips hier.
We wensen je veel (ver)koopplezier!
Het 2dehands.be-team

Download de app

Voorwaarden | Privacy

Rudi Nouwen <rudinouwen@gmail.com> do 20 dec. 21:27 (12 uur geleden)
aan Peter
Kan je het opsturen? Als je mij je rekeningnr geeft? Is te ver rijden
Mvg rudi
Op do 20 dec. 2018 20:42 schreef Peter Vermaete <petervermaete3774@gmail.com:

Peter Vermaete do 20 dec. 21:28 (12 uur geleden)
aan ik
Opsturen is eventueel mogelijk.
Er komen wel verzendkosten bovenop van rond de 10 euro via postnl aangetekend.
Mail uw naam, adres en woonplaats gegevens dan kan ik die noteren voor het opsturen.
Voor volledige vertrouwen, wil ik eventueel een kopie van mijn id-kaart mailen.
Kunt u het bedrag vandaag nog overschrijven?
Op do 20 dec. 2018 om 21:27 schreef Rudi Nouwen <rudinouwen@gmail.com>:

Rudi Nouwen <rudinouwen@gmail.com> do 20 dec. 21:41 (12 uur geleden)

aan Peter
Oke.adres is rudi nouwen, pepijnstraat 29 3500 landen. Stuur je kopie van id maar door. Kan
direct storten
Mvg rudi
Op do 20 dec. 2018 21:28 schreef Peter Vermaete <petervermaete3774@gmail.com:

Rudi Nouwen <rudinouwen@gmail.com> do 20 dec. 21:53 (11 uur geleden)
aan Peter
3400 landen. Sorry zie typfout
Op do 20 dec. 2018 21:41 schreef Rudi Nouwen <rudinouwen@gmail.com:

Peter Vermaete 20 dec. 2018 22:00 (11 uur geleden)
aan ik
Top bedankt, heb de gegevens genoteerd voor het opsturen.
Laat u mij weten zodra het bedrag overschreven is.
Ik laat u meteen weten als het gelukt is met versturen, bij ontvangen van het bedrag.
Zie bijlage voor de kopie van mijn ID-kaart.
Mijn bankgegevens zijn:
ABN AMRO Bank
Ten name van: P.K.B Vermaete
Rekeningnummer: NL57 ABNA 0574 3179 10
BIC: ABNANL2A

Op do 20 dec. 2018 om 21:53 schreef Rudi Nouwen <rudinouwen@gmail.com>:
Bijlagen

Peter Vermaete
Op do 20 dec. 2018 22:00 schreef Peter Vermaete <petervermaete3774@gmail.com:

Top bedankt, heb de gegevens genoteerd voor het opsturen.
Laat u mij weten zodra het bedrag overschreven is.
Ik laat u meteen weten als het gelukt is met versturen, bij ontvangen van het bedrag.
Zie bijlage voor de kopie van mijn ID-kaart.

Mijn bankgegevens zijn:
ABN AMRO Bank
Ten name van: P.K.B Vermaete
Rekeningnummer: NL57 ABNA 0574 3179 10
BIC: ABNANL2A

Op do 20 dec. 2018 om 21:53 schreef Rudi Nouwen <rudinouwen@gmail.com>:
3400 landen. Sorry zie typfout
Op do 20 dec. 2018 21:41 schreef Rudi Nouwen <rudinouwen@gmail.com:
Oke.adres is rudi nouwen, pepijnstraat 29 3500 landen. Stuur je kopie van id maar door. Kan
direct storten
Mvg rudi
Op do 20 dec. 2018 21:28 schreef Peter Vermaete <petervermaete3774@gmail.com:
Opsturen is eventueel mogelijk.
Er komen wel verzendkosten bovenop van rond de 10 euro via postnl aangetekend.
Mail uw naam, adres en woonplaats gegevens dan kan ik die noteren voor het opsturen.
Voor volledige vertrouwen, wil ik eventueel een kopie van mijn id-kaart mailen.
Kunt u het bedrag vandaag nog overschrijven?
Op do 20 dec. 2018 om 21:27 schreef Rudi Nouwen <rudinouwen@gmail.com>:
Kan je het opsturen? Als je mij je rekeningnr geeft? Is te ver rijden

Mvg rudi
Op do 20 dec. 2018 20:42 schreef Peter Vermaete <petervermaete3774@gmail.com:
Hallo,
Het product is nog beschikbaar.
Heel vreemd maar ik krijg een witte mail bericht van u.
Helaas ben ik vanwege mijn familie in Nederland gaan wonen. Omdat het hier om een Belgische product
gaat doe ik deze week op de Belgische site vanwege de garantie die nog loopt in België.
Hierbij mijn nieuwe adres gegevens:
Parallelweg 83
8441 AS Heereveen
Als dit te ver voor u is kunnen wij wat dichterbij afspreken rond omgeving Apeldoorn.
Graag hoor ik van u voor een oplossing.

Op do 20 dec. 2018 om 19:27 schreef 2dehands.be <noreply@2dehands.be>:

Beste Peter.,
Er is gereageerd op je zoekertje Sonos PlayBase Wit.
RNO heeft deze reactie geplaatst:
beste, is er nog garantie op de sonos en kan hij getest worden.
mvg
Rudi
E-mailadres: rudinouwen@gmail.com
Waardering van RNO: goed (actief sinds 15 augustus 2006).
Laat je RNO snel iets weten?
Contacteer RNO door deze mail te beantwoorden.
Kopen en verkopen via 2dehands.be is handig en voordelig. Het is echter belangrijk om
veilig te handelen. Lees al onze tips hier.
We wensen je veel (ver)koopplezier!
Het 2dehands.be-team
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Re: Reactie van RNO op je zoekertje Sonos Playbase
Inbox x

Arne paulussen <paulussenarne45@gmail.com> do 20 dec. 07:17 (1 dag geleden)
aan ik
Hallo ik heb het nog liggen compleet in doos.
Werkt prima heeft geen mankementen is in topconditie zo goed als nieuw.
Schikt u langs te komen bij mij thuis in Groningen.
Ben namelijk sinds kort pas verhuisd naar Nederland.
Indien echt ophalen lastig gaat worden zou verzenden een optie zijn.
Aangetekend met de post mee kost 15 euro dan moet u er voor tekenen zo dat u alleen het
pakketje krijgt.
Dan zijn wij ook verzekerd tegen schade en krassen tot de 500 euro.
Dan mail ik ook mijn nodige gegevens en kopie id als vertrouwen / bankgegevens.

Maar dat is alleen als het echt lastig word met ophalen heb ook het liefst dat u het komt testen
en meenemen.

Zie u mail tegemoet
Op wo 19 dec. 2018 om 21:29 schreef 2dehands.be <noreply@2dehands.be>:

Beste Arne,
Er is gereageerd op je zoekertje Sonos Playbase.
RNO heeft deze reactie geplaatst:
werkt deze nog perfect en waar woon je in antwerpen. ik heb wel interesse. is van een
playbase naar beam geen achteruitgang? mvg Rudi
E-mailadres: rudinouwen@gmail.com
Waardering van RNO: goed (actief sinds 15 augustus 2006).
Laat je RNO snel iets weten?
Contacteer RNO door deze mail te beantwoorden.
Kopen en verkopen via 2dehands.be is handig en voordelig. Het is echter belangrijk om
veilig te handelen. Lees al onze tips hier.
We wensen je veel (ver)koopplezier!
Het 2dehands.be-team

