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Gemeentebibliotheek Utrecht
Redactie Stadsgids
Postadres Postbus 80, 3500 AB Utrecht
Bezoekadres St. Jacobsstraat 12, Utrecht
Telefoon 030 - 286 18 82 Fax 030 - 286 19 90
www.Utrecht.nl/stadsgids

Datum
E-mail
Bijlage(n)

p.sleutelberg@utrecht.nl
Print(s)

Onderwerp

Actualisering voor digitale Stadsgids
gemeente Utrecht

Geachte mevrouw/meneer,
Bij deze brief treft u een (aantal) print(s) aan met informatie over uw instelling in de Stadsgids.
Het betreft vooral adresinformatie en telefoonnummer. Maar ook juist e-mail en internetadres zijn van belang.
Opname in de digitale Stadsgids is gratis!
Indien mogelijk laat u ons dan weten voor welke leeftijdscategorie uw organisatie toegankelijk is?
Wij verzoeken u deze print(s) op juistheid te controleren en eventueel te corrigeren. Als u de wijzigingen dan
retourneert (per post of per mail of via de ‘reageer op deze pagina’ knop op www.utrecht.nl/stadsgids) dan zullen wij
deze zo snel mogelijk verwerken.
Ook als er geen correcties zijn zouden wij dat graag even horen!
In de Stadsgids is het ook mogelijk een foto (JPG, JPEG of GIF) toe te voegen aan de pagina’s.
Als u deze per mail meestuurt kunnen wij deze toevoegen aan de pagina van uw instelling.
De digitale adressengids, die u op de gemeentelijke internetsite Utrecht.nl vindt, betekent voor u en vele andere
instellingen een belangrijke bron van informatie. Ook uw gegevens dienen actueel te zijn in de Stadsgids.
Wij vertrouwen erop dat u ons juiste en volledige informatie verstrekt en dat u ons ook van tussentijdse wijzigingen
op de hoogte houdt. Op deze wijze blijft de juistheid en volledigheid van uw informatie in de database gegarandeerd.
De gebruikers van de digitale Stadsgids zijn daardoor steeds voorzien van de meest actuele informatie. Dit is ook in
uw belang!
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Petra Sleutelberg
Redactie digitale Stadsgids Gemeente Utrecht
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