1. Beste Roland horvath, Hierbij bied ik € 110,00 op jouw 'Lespaul Cimar japan
1970/1980'. Ik zie graag een reactie tegemoet. Met vriendelijke groet, janus14:47
2. Hallo 140 mag u de gitaar hebben dan hebben we een deal23:54

za 3 mar
1. Beste Roland, Stuur je 'm voor dat bedrag ook naar me op? Groet, Janus09:03
2. Ja daar voor doe ik het wel Gr roland09:17
3. Als u hem wilt hebben we een deal voor 140 inclusief verzenden geeft u maar u
gegevens waar het a toe moet zorg ik dat het goed verpakt word Gr Roland09:24
4. Beste Roland, OK, je kan de gitaar opsturen naar: Kindercampus Zuidas t.a.v. J.A. van
der Smit Antonio Vivaldistraat 15 1083HP Amsterdam Waar kan ik het geld
naartoe sturen? Groet, Janus09:29
5. Supper Janus! Ik heb het genoteerd09:42
6. U kunt het geld overmaken op Rabobank tnv Roland horvath rekeningnunmer
NL06RABO030969407809:46
7. Als ik het binnen heb gaat de gitaar goed verpakt op de post zal de gitaar nog eens
poetsen voor u09:46
8. En dan hoop ik dat u er veel plezier van heefd het is een goeie gitaar dat zeer zeker
maar ik heb er zoveel hahaha :)09:48
9. Nog meer die w kunnen09:49
10.
Dan haal ik de Cimar van marktplaats af is die voor u09:54
11.
Roland, Zojuist op je rekening gestort. Zal je wellicht niet eerder dan maandag
zien staan, vanwege het weekend. Groet, Janus10:27
12.
Ja príma Janus :) dan wachten we even af en dan ontvang in het goed het goed
leuk zaken hebben. Gedaan Gr Roland en ik hou u op de hoogte10:32
13.
Oh ja, stuur me het track & trace nummer even op als je de gitaar hebt verstuurd,
dan kan ik ; volgen. Groet, Janus10:38
14.
Ja tuurlijk die krijgt u erbij ja dan kun u het volgen Gr Roland12:21
15.
Als ik het binnen heb stuur ik het op heb je het de dag erna binne12:21

ma 5 mar
1. Beste Roland, Staat het geld op je rekening? Groet, Janus17:37
2. Hallo janus :) goeie avond ik heb net gegeken ben net thuis van werk heb het
ontvangen ja :) zal de gitaar morgen voor u inpakken20:30

di 6 mar
1. Hallo janus u gitaar is goed ingepakt en gaat morgen op de post voor u met track and
tracé mvg Roland16:19
2. OK, bedankt voor de update17:07
3. Supper :) hoop ik dat u er veel plezier van zal hebben17:12

wo 7 mar
1. Hallo Janus ik ben zo net bij de post geweest er zit een storing in het systeem wat
vandaag niet verholpen word verzenden kan morgen vroeg weer rond een uur of
11 zal het dan verzenden wouw je even op de hoogte brengen van dit mvg

Roland14:32
2. Dit is al de 2 keer vorige maand ook al toen ik een gitaartje wouw verzenden15:01
3. Hallo Roland, Jammer, heb ik ook wel 's gehad. Dan heb ik nog liever dat je de gitaar
in het weekend of maandag verstuurd. Ik kan 'm vrijdag niet goed opvangen op
dat adres, volgende week dinsdag wel. Groet, Janus21:13
4. Hallo Janus ja klopt soms heb je dat met de post...oké dan verzend ik de gitaar
maandag voor u als u dat fijner vind en beter kan ontvangen is geen probleem ik
hou u op de hoogte fijne avond nog mvg Roland21:45

ma 12 mar
1. Hallo Roland, lukt dat vandaag? Groet, Janus14:07
2. Hallo janus was laat thuis breng de gitaar morgen middag weg na de post voor het
werk dan heeft u het woensdag binne krijgt u ook meteen track and tracé mvg
Roland18:31
3. Heb je woensdag ook tijd? Donderdag is een betere ontvangstdag voor mij. Groet,
Janus20:09

di 13 mar
1. Lukt dat morgen, Roland? Groet, Janus17:36

wo 14 mar
1. Hallo Roland, weet niet of het vandaag gelukt is? Morgen dan? Laat even weten ok?
Groet, Janus20:50
2. Hallo janus ja sorry was werken :) horeca hè had je bericht net pas gelezen22:14
3. Ja als het voor jou uitkomt kan ik dat doen voor je.. als je hem kan ontvangen22:14
4. Gr Roland22:14
5. Hoi Roland. Ja, zou mooi zijn. Ik ben ondertussen wel nieuwsgierig naar die gitaar.
Groet, Janus22:26

do 15 mar
1. En?22:18
2. Groet, Janus22:19

vr 16 mar
1. Hallo Roland, heb je 'm nu opgestuurd of niet?15:20
2. Hallo janus sorry ik was druk met werken als je het goed vind verstuur ik hem deze
maandag om 10 uur smorgens sorry werk in de horeca .. als het je uitkomt
verzend ik de gitaar voor u maandag smorgens 10 uur dan ben ik namenlijk terug
van werk in Duitsland18:35
3. Hoi Roland, maandag zou prima zijn. Groet, Janus21:10

za 17 mar
1. Supper bedankt voor je reactie! Dan ga ik het in orde maken09:39

maandag

1. Hoi Roland, is het gelukt vandaag? Groet, Janus14:28
2. Ik zag dat je m van Marktplaats hebt afgehaald. Betekent dat dat je de gitaar hebt
opgestuurd?22:43

dinsdag
1. Roland, ik heb vandaag niets ontvangen. Je reageert ook niet meer op mijn berichten.
Ik ga ervan uit dat je een serieuze muzikant bent, je bent ook goed op de hoogte
van de details van elektrische gitaren. Je houdt van gitaar spelen, zo lijkt mij.
Muzikanten onderling respecteren elkaar, en ik begrijp dan ook niet goed dat je
jouw deel van de overeenkomst niet uitvoert. Ik hoop nog steeds dat je de gitaar
gewoon naar me zal opsturen. Groet, Janus16:52

Gisteren
1. Hallo met Marcel wijnhof stiefpa van Roland ik moest met u contact opnemen ivb met
een gitaar die u gekocht had van mijn zoon me zoon heefd een auto ongeluk
gehad en gaat nu wel beter met hem vandaar dat hij niet reageerde hij is wel een
eerlijke jongen gelukkig gaat het om de zwarte Lespaul van Cimar? Kunt u me u
gegeven geven dan zorg ik dat ik het voor u verzend excuses voor dit geval ik
hoor graag van u dan lossen we dit netjes op Groet Marcel'14:53
2. Hallo Marcel, Oh, dat is vervelend nieuws. Verdorie, ik hoop niet dat het ernstig is. In
ieder geval, u kunt de gitaar versturen naar: Kindercampus Zuidas t.a.v. J.A. van
der Smit Antonio Vivaldistraat 15 1083HP Amsterdam Als u de gitaar op
maandag verstuurt, kan ik 'm dinsdag goed opvangen (maandag werk ik daar
niet). Denkt u dat dat gaat lukken? Beterschap gewenst aan Roland. Groet,
Janus15:14
3. Of als het vandaag nog lukt, kan ik 'm morgen nog opvangen. Groet, Janus15:14
4. Oh ja, je krijgt van het postagentschap altijd een track & trace nummer op een briefje,
begint meestal met 3SKABA. Kunt u dat naar me mailen dan? Dan kan ik het
pakketje volgen. Groet, Janus15:47
5. Ja klopt u krijgt een code volgens mij nogmaals excuses dan hou ik maandag aan voor
u dan kunt u de gitaar goed in ontvangst nemen' roland verkoop vaker gitaren via
internet hij verzameld ze en hij speelt ook natuurlijk wel een eerlijke jongen
gelukkig' ja hij is tegen aan anderen auto aan gereden op de snelweg en tegen de
vangrail maar het gaat goed gelukkig alleen een gekneusde rib en met z'n rug een
beetje problemen maar komt goed natuurlijk ik zorg dat de gitaar verzonden word
met mijn naam erop.. dat u weet dat ik het gestuurd heb na u groet Marcel16:05
6. Mooi, het gaat inderdaad over de zwarte Cimar. Groet, Janus20:55
7. Oké príma dán weet ik om welke gitaar het gaat zoals ik begreep van hem was het al
betaald oké.. ja hij heeft meerdere gitaren vandaar dat ik het even vraag niet dat je
straks voor een verassing komt te staan

