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Vincent Schoers <18041953vws@gmail.com>

Contact met Heidysign
3 berichten

Noura - Heidysign <service@heidysign.nl> 30 januari 2023 om 09:20
Aan: "18041953vws@gmail.com" <18041953vws@gmail.com>

Beste Vincent,

Tijdens een steekproef hebben we jouw bestelling voorbij zien komen, gezien de inhoud hiervan,
hebben we besloten deze niet te produceren.
Ik heb het bedrag van de bestelling op je rekening teruggestort. Dat zal binnen 2-3 dagen zichtbaar
zijn op je rekening.

Fijne dag gewenst.

Met vriendelijke groet,
Noura - Customer Happiness

 

Serviceteam Heidysign

Villa Sonnehaert
Woudenbergseweg 21
3707 HW Zeist

service@heidysign.nl
(085) 043 80 02

Vincent Schoers <18041953vws@gmail.com> 30 januari 2023 om 16:03
Aan: Noura - Heidysign <service@heidysign.nl>

Het is niet aan jullie om mijn kaartontwerp te cancelen. Dit is inbreuk op vrijheid van meningsuiting zoals omschreven
in art 7 van de Nederlandse grondwet.

met niet zo vriendelijke groeten Vincent

Op ma 30 jan. 2023 om 09:20 schreef Noura - Heidysign <service@heidysign.nl>:
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Vincent Schoers <18041953vws@gmail.com> 6 februari 2023 om 13:56
Aan: Noura - Heidysign <service@heidysign.nl>

Nu kunnen jullie wel doen als "niet reageren Lena" want dan gaat het vanzelf weg, dan moet ik je teleurstellen het
gaat niet weg. 
Jullie zijn niet bevoegd of gemachtigd dit wetsartikel te negeren.
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https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi7pkisz90zp/artikel_7_vrijheid_van_meningsuiting#:~:text=1.,ieders%
20verantwoordelijkheid%20volgens%20de%20wet.

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens
te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de
inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande
leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud
daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het
geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter
bescherming van de goede zeden.

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Ik zal dit dan ook in mijn blog verwerken als zijn inbreuk door WOKE actoren!!

Op ma 30 jan. 2023 om 16:03 schreef Vincent Schoers <18041953vws@gmail.com>:
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
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