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Bernard Mauritz
Van: DAHealth B.V. <dahealthbv@gmail.com>Verzonden: dinsdag 30 mei 2017 10:37Aan: Bernard MauritzOnderwerp: RE: DAHealth B.V.

Geachte heer Mauritz,  Wij brengen het Vitamine D preparaat als zelfzorg artikel op de markt via de online verkoopwebsite Bol.com. Via deze website verzorgen wij ook de verkoop van onder andere medicinale CBD olie, een magnesiumsupplement in diverse varianten, een multivitaminesupplement, seleniumsupplementen ter bevordering van de mannelijke vruchtbaarheid, innovatieve verbandproducten en diverse doelgerichte producten ter bevordering van de mondhygiëne. Het Vitamine D preparaat is vrij te verkrijgen, een doktersvoorschrift is niet vereist.  Met vriendelijke groet, Levi Verhage  
From: Bernard Mauritz [mailto:B.Mauritz@neprofarm.nl]  Sent: woensdag 24 mei 2017 16:04 To: DAHealth B.V. <dahealthbv@gmail.com> Subject: RE: DAHealth B.V.  Geachte heer Verhage,  Naar aanleiding van uw lidmaatschapsverzoek heeft het bestuur nog een paar vragen gesteld over de aard van uw firma.  Brengt DA|Health zelf een vitamine D preparaat in de handel of heeft DA|Health het preparaat ontwikkeld en besteedt u de verkoop uit aan een ander bedrijf? Wordt het preparaat op voorschrift van artsen of andere zorgprofessionals afgeleverd, of betreft het een consumentenproduct? Via welke kanalen wordt het gedistribueerd?  Met vriendelijke groet,  Bernard Mauritz directeur  

  
Van: DAHealth B.V. [mailto:dahealthbv@gmail.com]  Verzonden: maandag 22 mei 2017 14:01 Aan: Bernard Mauritz <B.Mauritz@neprofarm.nl> Onderwerp: RE: DAHealth B.V.  



2

Geachte heer Mauritz,  Wij zijn inderdaad recentelijk gestart met dit bedrijf. Wij verwachten voor dit jaar een omzet van circa 50 000 euro.  Met vriendelijke groet, Levi Verhage  
From: Bernard Mauritz [mailto:B.Mauritz@neprofarm.nl]  Sent: maandag 22 mei 2017 12:02 To: DAHealth B.V. <dahealthbv@gmail.com> Subject: RE: DAHealth B.V.  Geachte heer Verhage,   Hartelijk dank voor uw belangstelling voor Neprofarm. Onze vereniging behartigt de collectieve belangen van de aangesloten leveranciers van zelfzorggeneesmiddelen, voedingssupplementen en medische zelfzorghulpmiddelen.  Vrijwel alle A-merk leveranciers zijn lid van Neprofarm.   Aangezien een minimum jaaromzet van € 250.000,-- een van de lidmaatschapsvoorwaarden is, verzoek ik u om mij een indicatie te geven van uw jaaromzet. Mocht u die nog niet kunnen geven omdat uw bedrijf pas recent van start gegaan is, dan is wellicht een buitengewoon lidmaatschap mogelijk. Daartoe ontvang ik dan graag een omzetverwachting voor dit jaar.   Met vriendelijke groet,   Bernard Mauritz directeur   

   
Van: DAHealth B.V. [mailto:dahealthbv@gmail.com]  Verzonden: zondag 21 mei 2017 12:23 Aan: Bernard Mauritz <B.Mauritz@neprofarm.nl> Onderwerp: DAHealth B.V.   Geachte heer Mauritz,   Bij deze voorzie ik u graag van een aantal verdere details over mijn firma DAHealth B.V. Het KvK-nummer van deze firma is 67109179 en de activiteiten waarmee zij zich bezighoudt zijn in de akte beschreven als volgt:   “Het doen van marktonderzoek naar en het handelen in farmaceutische, medische en gezondheidsmiddelen voor humaan en veterinair gebruik, het produceren, importeren en exporteren van farmaceutische, medische en gezondheidsmiddelen, het toepassen en houden van vergunningen, registraties, handelsmerken en patenten betreffende farmaceutische en medische producten, het doen van wetenschappelijk en medisch onderzoek, het 
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uitvoeren van onderzoek, research en experimenten met betrekking tot alle materialen, stoffen of onderwerpen betreffende de handel van de vennootschap.”   Ons eerste project is toegewijd aan het verhandelen van Vitamine D waarbij gebruik wordt gemaakt van de unieke Concordix soft-gel technologie. Vanwege de vele voordelen dat een lidmaatschap bij Nepropharm ons biedt zouden wij ons graag kandidaat stellen.   Alvast bedankt voor uw antwoord.   Met vriendelijke groet, Levi Verhage   

     


