
10.2.e (8) 

> Retouradres Postbus 24044 2490 M Den Haag 

Openbaar Ministerie 
Laiv 
Postbus 1163 
Oranjestad 
Aruba 

Datum 	20 januari 2011 
Onderwerp Offerte vooronderzoek aan dlgitale sporen 

Lean van Ypenburg 6 
2497 GB Den Haag 
Postbus 24044 
2490 AA Den Haag 
www.forensischinstituut.ni  

Contactpersoon 
10.2.e (4) 

Ons kenmerk 
11.-FON-23 

Sijaege(n) 
Atgernene voorwearden NFI 

Nederlands Forensisch Instituut 
Ministerie van Veiligheid en iustitie 

Geachte 10.2.e (8) 

Zoals ik met  102  e (6) 	op 21 januari heb besproken, bled ik u 
hierbij graag onze offerte aan voor het vooronderzoek aan digitate sporen 
naar aanlelding van een moord op of rond 2212-2010. 

Vraagstelling en doelstelling 
Het NFI is door  10.2.e (6) 	gevraagd am de toegangscode van de 
ingezonden Blackberry te omzeilen en de Inhoud van de Blackberry veilig 
te steer). Tevens heeft  10.2.e (6) 	aangegeven dat Indien nodig 
schade aan het toestel mag warden gebracht of onbruikbaar mag worden 
gemaakt. 

Aanpak en resultaten 
Op dit moment is blj het NFI een methode beschikbaar om een exacte 
kople te maken van het interne geheugen van toestellen van dit type. Bij 
deze methode raakt heft toestel defect 
De gemaakte kople kan daarna gedeeltelijk gedecodeerd worden. Op dit 
moment is het mogelljk om sms- en emailberichten te deccxleren ult een 
gegevenskople ult dit type Blackberry. Dit Is mogelljk voor actieve (niet 
gewiste) berichten en voor gewlste berichten die nog wel aanwezig zijn In 
de kopie. Andere gegevens (mms berichten, pin-to-pin berichten, 
Blackberry Messenger berichten, (multimedia) bestanden ) kunnen op dit 
moment nog niet achterhaald warden. Zogauw dit wel mogelijk is kan op 
de gemaakte kopie aanvuilend onderzoek hiervoor warden gedaan, 

De resultaten warden geleverd in de vorm van een elndrapport. 

Levering 
Het NFI zal de genoemde resultaten uiterlijk 25-03-2011 aan u 
beschikbaar stellen, mlts het NFI in het bezit is van een door u getekende 
offerte op uiterlijk 14-02-2011. 

Pagina I van 3 



Prijs 

Maken van een gegevenskopie 
16 uur x €140,- 

Decoderen van sins- en emailberichten 
32 uur x €140,- 

Rapportage inclusief schaduwen 
6 uur x C140,- 

DaV4211 
20 Januar! 2011 

Or kennierk 

C2,240,- 
	 11 -FON -23 

€4,880,- 

€840„- 

Prijs offerte 	 C7,960,- 
Korting 20% 	 - C1.592,- 

Totaalprys 	 C6,368,- 

De korting is gebaseerd op gemaakte afspraken met het Openbaar 
Ministerie en het Korps Politie Aruba, 

BTW Is niet van toepassing aangezien het NH het Korps Politie Aruba als 
een publiekrechtelijke instelling beziet en het NET voor het overige geen 
BTW-plichtlge instelling is. 

Beating 
Betalingen geschieden op basis van nacalculatle van de gerealiseerde 
ureninzet met een maximum van €6.368. 

Het NFL verstuurt de factuur na afronding van de opdracht. Betaling van 
de totaalprljs client binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden. 

Geldigheld en bevestiging 
Deze offerte ontvangt u in tweevoud en Is tot 21 dagen na dagtekening 
geidig, Indien u akkoord gaat met ons voorstel, ontvang ik graag een 
exempiaar van de offerte ondertekend retour, Dit kan per fax of via de 
post, Mocht u in de tussentijd vragen hebben, belt of malit u mij gerust. 

Met vtlendelij e groet, 
10.2.e (4) 
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Aldus gelezen en akkoord, 

Ten bewiljze waarvan, 

het NFl en het Openbaar Ministerle deze offerte In tweevoud hebben 
opgemaakt en ondertekend. 

Namens het NFL 	 Namens het Openbaar Ministerle: 

Plaats: 	 Plaats: 
Den Haag 	 Oranjestad 

Datum 
20 januarf 2011 

Ons kenrneric 
11-FON-23 

Datum: 	 Datum: 
21-01-2011 	 42_5i 	 t, 

110.2.e (8) 
10.2.e (13) 

„ 	 • , 
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Postbus 1163 Oranjestad, Aruba 

Nederlands Forensisch instituut 
10.2.e (12) 
Postbus 24044 
2490 AA Den Haag  

Havenstraat 2 
Oranjestad 
Aruba 
10.2.e (12) 

Onderdeel 
Contactpersoon 

Doorkiesnurnmer(s) 
Datum 

Ons kenrnerk 
Uw kenrnerk 

Bijiage(n) 
Ondervverp 

Parket van de Officier van Justitie 
10.2.e (8) 

30 november 2011 
2179/2011 
Offerte EON - 23 
2 afschriften van de door U verzonden rekening 
Uew rekening dd. 21 oktober 2011 

Geachte heer of mevrouw 10.2.e (12) 

Op 24 november 2011 werdlIAN brief in goede orde ontvangen. Het 
betrof een rekening ter hoogte van Euro 6.368,--. 
Echter noch de omschrijving, noch de bijiage verschaft enige helderheid 
over de reden van de rekening. 

De door Uw instituut verzonden offertes bevatten tot op heden geen 
kenmerk zoals door U gebruikt. De verwijzing 11-FON-23 zegt ons hier 
niets. Onze onderzoeken hebben een naam, die naam gebruiken we ook 
in offertes en ik verzoek U dan ook in Uw rekening deze naam te 
gebruiken. 
Zander bedoelde naam in de door U verzonden rekening kunnen wij 
niet nagaan bij welk onderzoek de betreffende rekening hoort en 
derhalve ook niet nagaan bij welke offerte. 

Ii 
10.2.e (8) 



Lean van Ypenburg 6 
2497 GB Den Haag 
Postbus 24044 
2490 AA Den Haag 
www.forensischinstituut.ni  

Contactpersoon 
10.2.e (9) 

10.2.e (8) 
Openbaar Ministerie 
t.a.v. 
Postbus 1 1 b3 
Oranjestad 
Aruba 

4rri 

Nederlands Forensisch Instituut 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

11,111',11STERIC3 RUSILIOCI 

Retouradres Postbus 24D44 2490 AA Den Haag 

One kenmerk 

86049000087 

Datum 	21 Oktober 2011 
Onderwerp Offerte 11-FON-23 

Geachte  10.2.e (8) 

Hierbij brengen wij u in rekening de kosten voor Vooronderzoek aan digitale 
sporen. 

Kasten (zie bijiage) dd. 21-10-2011 	 C 6.368,00 

Totaal door u verschuldigd 	 C 6,368,00 

Ik verzoek u vriendelijk laatstgenoemd bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum 
over te maken op Royal Bank of Scotland bankrekening nummer 56.99.90.904 
ten name van het Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag onder vermelding 
van het kenmerk van deze brief. 

De algemeen directeur van het 
Nederlands Forensisch Instituut 
voor deze, 

10 2 e (12) 
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