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Neem contact op met de vertrouwenspersoon
van je eigen bedrijf.
Ook kun je contact opnemen met Henriette
Mertens (vertrouwenspersoon glastuinbouw).
Je kunt haar telefonisch bereiken via
020-2050239 (van maandag tot en met
vrijdag van 8.00-17.30 uur) of per e-mail via
info@resultmediation.nl.
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