
Referentienummer:

Type formulier:
Ontvangen op:

Onderwerp:

Verzonden vanaf:

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:RE: 151117-288824487, contactformulier_lmio: contactformulier-

ecrime

Datum:Tue, 17 Nov 2015 12:57:04 +0000
Van:Mailbox Ecrime (LE) <Ecrime@politie.nl>

Aan:'d.e.stokkel@ziggo.nl' <d.e.stokkel@ziggo.nl>

 

 
Geachte heer, mevrouw,
 
U heeft aangifte gedaan via www.politie.nl.
Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting houdt zich alleen bezig met aan- en verkoopfraude via
handelsplaatsen (Marktplaats/Speurders etc.) malafide webwinkels en social media.
Wij moeten u omtrent onderstaande helaas doorverwijzen naar een bureau van politie voor het doen van
aangifte. 
Onze excuses voor dit ongemak.
Met vriendelijke groet,
Team e-Crime
 

Van: Formulier vanuit www.politie.nl [verzonden door: d.e.stokkel@ziggo.nl] [mailto:donotreply@vtspn.nl]
Verzonden: dinsdag 17 november 2015 13:33
Aan: Mailbox Ecrime (LE)
Onderwerp: Ref: 151117-288824487, contactformulier_lmio: contactformulier-ecrime

151117-288824487

contactformulier_lmio
Nov 17, 2015 1:32:50 PM

Contactformulier internetoplichting

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-
doen/contactformulier-ecrime.html?sid=e3b04624-

ae00-4ca3-8919-530edf17053d

Beste collega,

Vanaf www.politie.nl is u een formulier toegestuurd.

De volgende gegevens zijn bij dit formulier vastgelegd:

Verzendinformatie

Referentie 151117-288824487 (m)

Naam formulier contactformulier_lmio

Zaaknummer contactformulier-ecrime

Bron van

formulier

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-

doen/contactformulier-ecrime.html?sid=e3b04624-
ae00-4ca3-8919-530edf17053d

Informatie

Volledige naam desireestokkel

about:blank
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Adres donkerelaan 39

Postcode jk

Woonplaats Bloemendaal

Telefoonnummer 0238887862

E-mailadres d.e.stokkel@ziggo.nl

Betreft http://www.desireestokkel.nl/ Vals bedrijf

Bericht

Beste lezer, Ik denk dat de website
http://www.desireestokkel.nl/ een oplichters-site is. IK ben

desireestokkel en dit domein was van mij tot

september2015. Ik ben overgegaan op
http://www.desireestokkel-nl.net/ Ik heb geen officiële

sponsors. Kan mij niet voorstellen dat dit een grapje is van

veiligheidsdiensten die mijn ICC-rechtzaak tegen NL -
parlement - koning - politie e.a. op deze manier in de gaten

houden. Niemand heeft mij gevraagd of zij mijn oude domein

mochten gebruiken, wat vreemd is 'omdat mij ICC-rechtzaak
Oorlog betreft = echte vermoorde mensen. DesireeStokkel

Met vriendelijke groet,

Beheer www.politie.nl

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.
Als u vragen heeft kunt u die stellen aan uw beheerder.

------------------------- Disclaimer ----------------------------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd

voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen
dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en
binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht

vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender
daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te

vernietigen.

---------------------------------------------------------------------
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