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Dave | blckbx

From: Rozemeijer, Marjan (AMSCO) - KLM <Marjan.Rozemeijer@klm.com>
Sent: Friday, 27 May 2022 17:04
To: David@blckbx.tv
Subject: FW: Wederhoor ivm uitzending vanavond 27-05

Beste David, 
Het is zoals ik al verwachtte iets te kort dag om ons in het statement van de GAC te verdiepen. Desalniettemin wil ik 
graag voor jouw uitzending van vanavond twee punten meegeven: 
 

 KLM is verantwoordelijk voor het veilig en gezond op reis gaan van haar bemanning. Wij volgen hierbij de 
richtlijnen die door de overheid en gezondheidsautoriteiten worden opgelegd. 

 Volgens de Nederlandse wet mag een werkgever zijn medewerkers niet verplichten zich te laten vaccineren. Dat 
zal KLM dan ook niet doen, we respecteren hierin de vrijwilligheid. 

 
Succes met de uitzending. 
Met hartelijke groet, 
Marjan Rozemeijer 
 
 
 
KLM Royal Dutch Airlines 
Marjan Rozemeijer | Press Officer 
Corporate Communications | AMSCO 
+31 (0)6 4625 8325 | marjan.rozemeijer@klm.com  
Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube | Blog 
 

 
 

From: David | blckbx <David@blckbx.tv>  
Sent: Friday, May 27, 2022 1:45 PM 
To: Media Relations - AMSDR <SECDR001@klm.com> 
Subject: Wederhoor ivm uitzending vanavond 27-05 
 
Goedemiddag, 
 
Graag zou ik telefonisch in contact komen in verband met de aanstaande uitzending van vanavond waarin KLM en haar 
personeels- en veiligheidsbeleid t.a.v. piloten aan de orde zal komen. 
 
Graag kom ik vanmiddag telefonisch met uw persvoorlichter in contact met betrekking tot de vragen over dit 
onderwerp.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn telefonisch contact op te nemen met onderstaand nummer dan wel mij een telefoonnummer 
door te geven? 
 
Zodoende kunnen wij uw reactie in de uitzending van vanavond verwerken. 
 
Mijn dank voor uw spoedige reactie!  
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David Boerstra 
Journalist 
 
 
Mobile: +31(0) 6 44 32 58 43 
Email: david@blckbx.tv 
 
BLCKBX 
Energiestraat 4 
1135 GD Edam  
KvK 861730161  
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For information, services and offers, please visit our web site: http://www.klm.com. This e-mail and any attachment 
may contain confidential and privileged material intended for the addressee only. If you are not the addressee, you are 
notified that no part of the e-mail or any attachment may be disclosed, copied or distributed, and that any other action 
related to this e-mail or attachment is strictly prohibited, and may be unlawful. If you have received this e-mail by error, 
please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. 
 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM), its subsidiaries and/or its employees shall not be liable for the incorrect 
or incomplete transmission of this e-mail or any attachments, nor responsible for any delay in receipt. 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (also known as KLM Royal Dutch Airlines) is registered in Amstelveen, The 
Netherlands, with registered number 33014286  
******************************************************** 


