
Uitnodiging

Beste Bewoners van Dorplein,

Hierbij wil ik u graag het Duurzaamheidsrapport 2007 van Nyrstar Budel aanbieden. Met dit rapport 
willen wij u informeren over de wijze waarop wij invulling geven aan de zorg voor veiligheid, gezondheid, 
het milieu en de samenleving. 

Wij hechten veel waarde aan de relatie met ‘onze buren’. Evenals vorig jaar willen wij u daarom ook in de 
gelegenheid stellen om persoonlijk met ons in contact te komen tijdens een informatiebijeenkomst. Deze 
bijeenkomst hebben wij gepland op:

Maandag 10 december 2007, om 20:00 uur in Gemeenschapshuis De Schakel

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u graag over onze inspanningen en de actuele stand van zaken. 
Er zal ruimte zijn voor discussie, wij willen namelijk uw mening en visie vernemen! 
Mocht u vragen hebben die van ons enige voorbereiding vergen, dan vragen wij u deze vooraf aan 
ons kenbaar te maken. Deze vragen kunt u stellen door schriftelijk een reactie te sturen (e-mail: henk.
vandenelsen@nyrstar.com) of telefonisch contact op te nemen met Henk van den Elsen (0495-512404).

Ik hoop van harte u op 10 december te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Jeremy Kouw
General Manager Nyrstar Budel
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Welke onderdelen vindt u het meest zinvol en waarom?

 
Welk onderdelen vindt u het minst zinvol en waarom?

Waar ziet u nog verbetermogelijkheden?

 

Ik heb dit rapport gelezen als:

9  Werknemer 9  Omwonende

9  Geïnteresseerde derde 9  Leerkracht/docent

9  Aandeelhouder 9  Overheidsmedewerker

9  Vergunningverlener/handhaver 9  Anders, nl.: .......................................... 

 

9  Kruis dit vakje aan als u in de toekomst geen informatie van Nyrstar Budel B.V. wenst te ontvangen

Dhr. / Mevr.

Naam: 

Titel: 

Organisatie: 

Telefoonnummer: 

Straatnaam: 

Postcode/woonplaats:

E-mail adres 

Feedback formulier

Nyrstar Budel BV  •  Hoofdstraat 1  •  6024 AA Budel  •  T +31 495 512 911  •  F +31 495 518 285  •  www.nyrstar.com

Wij willen u vragen om dit feedback formulier in te vullen. 
Uw opmerkingen maken het mogelijk om onze toekomstige rapportage te 
verbeteren, waardoor het de voor u benodigde informatie bevat.

Cijferbeoordeling Informatiebeoordeling

Ik beoordeel dit rapport met een........

Kies uit een cijfer van 1 (slecht) t/m 5 
(uitstekend)

9  Het rapport bevat de informatie die ik zoek

9  Het rapport is helder en begrijpelijk

9  Het rapport is voldoende technisch gedetailleerd

9  Het rapport heeft een mooie en goed leesbare layout

9  Het rapport is geloofwaardig
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