
 
 
Algemene voorwaarden van Linex Prefab Daksystemen B.V. (“Linex Prefab”)., gevestigd te Hulst, gedeponeerd op 17 november 2014 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder 
nummer 60895535 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs) aanbiedingen aan wederpartijen van Linex Prefab en alle overeenkomsten tussen Linex Prefab  en een weder-
partij.  

2. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instem-
ming met de toepassing van die voorwaarden. 

3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Linex Prefab en de wederpartij gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukke-
lijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 
 
Artikel 2. Aanbiedingen en het tot stand komen van de overeenkomst 

1. Alle aanbiedingen van Linex Prefab zijn vrijblijvend. Linex Prefab kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding 
daarvan is vermeld, tenzij Linex Prefab bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk 
is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van Linex Prefab, dan kan Linex Prefab het aanbod als vervallen be-
schouwen indien de wederpartij na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat Linex Prefab daarvoor een nadere mededeling 
dient te doen. 

2. Linex Prefab kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel 
daartoe bevoegde personen zijdens Linex Prefab alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is. 

3. Overeenkomsten komen tot stand doordat de wederpartij de aanbieding van Linex Prefab ondertekend aan Linex Prefab retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij 
hiervan door Linex Prefab bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de wederpartij de aanbieding van Linex Prefab eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas 
deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door Linex Prefab. In afwijking van voorstaande komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien Linex 
Prefab, na aanvraag van de wederpartij, de order schriftelijk aan de wederpartij bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van Linex Prefab bepaalt de inhoud van de 
overeenkomst. 

4. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van Linex Prefab bepalend is voor de inhoud en de omvang 
van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs. 

 
Artikel 3. Verplichtingen van de wederpartij 

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: 
A.  Linex Prefab tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De 

wederpartij overlegt hierover met Linex Prefab indien hij dit nodig acht; 
B.  Linex Prefab op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) 

dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften; 
C.  Linex Prefab tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen; 
D.  de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.; 
E.  Linex Prefab kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische machines, verlichting, verwar-

ming, gas, perslucht, water, e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij; 
F.  voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval. 

2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Linex Prefab tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. 

3. De wederpartij staat Linex Prefab toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen. 
4. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Linex Prefab of door hem ingeschakelde 

derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Linex Prefab uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt. 
5. Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet zijn de daaraan verbonden kosten en/of schade voor haar rekening. 

 
Artikel 4. Levertijden, levering en risico 

1. De tussen Linex Prefab en de wederpartij overeengekomen levertijden worden door Linex Prefab zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en 
niet als fatale termijn. Linex Prefab spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.  

2. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen dient Linex Prefab altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke ingebreke-
stelling geraakt Linex Prefab niet in verzuim. 

3. De wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk schrifte-
lijk is overeengekomen. 

4. De wederpartij kan de overeenkomst niet ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken op die grond opschorten. 
5. De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform hetgeen is overeen gekomen. 
6. Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door Linex Prefab te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen 

zijn geladen. 
7. Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door Linex Prefab te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aan-

gevoerd. 
8. De wederpartij is verplicht om de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de over-

eenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij die afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor 
de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslag-
kosten, alsmede alle eventueel ter zake door Linex Prefab geleden schade vergoeden. 

9. In geval van aflevering franco werk ongelost zal Linex Prefab die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats zulks 
met naar het redelijk oordeel van Linex Prefab passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer naar het redelijk oordeel van Linex Prefab gebruikelijke voor-
waarden. 

10. Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is Linex Prefab niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel noch voor 
de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn. 

11. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft Linex Prefab de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig 
gemaakt terrein kan komen e.e.a. ter beoordeling van Linex Prefab of de door hem ingeschakelde hulppersonen. De wederpartij is verplicht de materialen daar in ontvangst 
te nemen. 

12. Linex Prefab is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen. 
 
Artikel 5. Technische eisen en modellen 

1. Alle technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen door de wederpartij nadrukkelijk te 
worden gemeld en schriftelijk overeengekomen te worden. 

2. Indien door Linex Prefab een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding, de hoeda-
nigheid van de te leveren zaken kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat exact zal worden geleverd con-
form het getoonde of verstrekte model, monster of voorbeeld. 

 
Artikel 6. Emballage 

1. De wederpartij is verplicht leenemballage binnen twintig dagen na aflevering en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de wederpartij zijn verplichtingen met betrek-
king tot de emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hier voor Linex Prefab uit voortvloeien voor rekening van de wederpartij. 

2. Indien de wederpartij leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is Linex Prefab gerechtigd tot vervanging over te gaan en zijn 
de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. 

 
Artikel 7. Prijzen 

1. Indien niet anders overeengekomen, gelden alle prijzen ofwel af-magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de wederpartij verstrekte prijslijst of aanbieding van 
Linex Prefab, exclusief emballage, verzekeringen, heffingen, belastingen, in- en/of uitvoerrechten en dergelijke. 

2. Indien Linex Prefab met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Linex Prefab niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs ingeval van verhoging van een of 
meer kostenfactoren, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen brandstofprijzen, houtprijzen, lonen, belastingen en koerswijziging. Linex Prefab mag de bij aflevering 
geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de over-
eenkomst te ontbinden. 

 
Artikel 8. Facturatie en betaling 

1. Linex Prefab zal de wederpartij voor de koopprijs factureren op het initieel overeengekomen moment van levering. Gehonoreerde verzoeken tot latere levering laten het 
moment van facturatie onverlet.  

2. Betaling van de koopprijs inclusief BTW dient binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen. Betaling dient 
te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Na het verstrijken van voornoemde termijn is de wederpartij zonder nadere in-
gebrekestelling in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ge-
deelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. 

3. Indien Linex Prefab, dan wel een derde namens Linex Prefab, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden 
kosten voor rekening van de wederpartij met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW. 

4. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij ongeacht of Linex Prefab ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeis-
baar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen het percentage als in lid 1 vermeld. 



5. Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de wederpartij verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerech-
telijke kosten, de door de wederpartij verschuldigde kosten, de door de wederpartij verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen 
ongeacht anders luidende aanwijzing van de wederpartij. 

 
Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten 

1. Linex Prefab is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, constructies, software-
modellen, omschrijvingen, adviezen e.d. 

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering 
van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Linex Prefab voorbehouden. 

3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan Linex Prefab verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht 
toe. 

 
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

1. Linex Prefab behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij geleverde zaken totdat alle bedragen die zij aan Linex Prefab verschuldigd is, daaronder be-
grepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes, zijn voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval Linex Prefab op de wederpartij vorderingen mocht verkrij-
gen wegens het tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens Linex Prefab. Het is de wederpartij niet toegestaan om geleverde zaken te ver-
panden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de wederpartij is overgegaan. 

2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening 
te verwerken of daarover te beschikken. 

3. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Linex Prefab gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de 
wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij zal hieraan medewerking verlenen. De wederpartij verleent Linex Prefab onherroepelijke 
machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruikzijnde ruimten te (doen) betreden. Indien de wederpartij geen medewerking verleent aan voorstaande verbeurt 
zij aan Linex Prefab een direct opeisbare boete van 10% van het verschuldigde bedrag per dag dat de wederpartij in verzuim is. 

 
Artikel 11. Zekerheid 

1. Indien er een vermoeden bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen jegens Linex Prefab niet stipt zal nakomen, is de wederpartij op haar kosten verplicht op eerste verzoek 
van Linex Prefab terstond genoegzaam en in de door Linex Prefab gewenste 
 
 
 
vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Linex Prefab gerech-
tigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten. 

2. Indien de wederpartij aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar. 
3. Heeft Linex Prefab de zaken reeds verzonden voordat aan Linex Prefab omstandigheden blijken op grond waarvan Linex Prefab redelijke gronden heeft te vrezen dat de weder-

partij zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de wederpartij worden afgegeven, zelfs al heeft de wederpartij reeds een 
document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door Linex Prefab. Linex Prefab dient de wederpartij van deze opschorting op de hoogte te stellen 
en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de wederpartij voldoende zekerheid stelt. 

 
Artikel 12. Gebreken en garantie 

1. De wederpartij is gehouden om toe te leveren zaken (voor de verwerking ervan) onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, 
zichtbare gebreken, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade, zichtbare gebreken, afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid zaken en/of hoedanigheid 
dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door de wederpartij 
schriftelijk aan Linex Prefab te worden gemeld. Klachten over de hoogte van de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend. 

2. Linex Prefab garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van een half jaar na installatie en zo geen installa-
tie plaatsvindt een half jaar na levering. 

3. Indien een zaak een materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak. Linex Prefab kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien 
herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 

4. De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling van de geleverde zaken. 
5. De wederpartij dient Linex Prefab binnen een termijn van acht dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft 

op schadevergoeding is ontdekt dan wel door een zorgvuldig de wederpartij ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt. 
6. In geval van levering van zaken door Linex Prefab die zij van derden heeft gekocht, verstrekt Linex Prefab op deze producten slechts garantie indien en voor zover zij hiervoor 

een garantie van haar leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkduidend aan de garantie die Linex Prefab van haar leveranciers verkrijgt. 
7. Linex Prefab is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Linex Prefab heeft vol-

daan. 
 

8. Indien de wederpartij Linex Prefab kan aanspreken op de door Linex Prefab afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvin-
den, ter beoordeling van Linex Prefab. 

 
Artikel 13. Einde van de overeenkomst 

1. Linex Prefab kan de overeenkomst met de wederpartij eenzijdig ontbinden: 
a.  indien de tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval 

is indien de wederpartij niet tijdig betaalt of de zaken niet of niet tijdig in ontvangst neemt; 
b.  in geval de wederpartij zelf of een ander haar faillissement aanvraagt, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel door de wederpartij wordt verzocht om 

toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen of beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij; 
c. indien de wederpartij (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt dan wel staakt; 
d. in geval de wederpartij niet voldoet aan een verzoek van Linex Prefab om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 10. 

2. In geval Linex Prefab de overeenkomst in overeenstemming met dit artikel ontbindt, zal al hetgeen Linex Prefab uit welke hoofde dan ook van de wederpartij te vorderen heeft 
terstond opeisbaar zijn. 

 
Artikel 14. Aansprakelijkheid 

1. Iedere aansprakelijkheid van Linex Prefab is beperkt tot de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en 
volledige schadevergoeding.  

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Linex Prefab nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover 
de schade gedekt wordt door een door Linex Prefab gesloten verzekering. 

3. Linex Prefab is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskos-
ten en dergelijke. De wederpartij dient zich hier desgewenst tegen te verzekeren. 

4. Indien Linex Prefab door derden wordt aangesproken ter zake van schade geleden als gevolg van de (niet)levering door Linex Prefab van zaken aan de wederpartij, vrijwaart de 
wederpartij Linex Prefab voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan. 

5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Linex Prefab tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment 
waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. 

6. Een zelfde beperking als bedoelt in lid 1, 2, 3 en 5 van dit artikel geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die Linex Prefab bij de uitoefening van zijn werk-
zaamheden inschakelt. 

 
 
Artikel 15. Overmacht 

1. In geval van overmacht is Linex Prefab gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn daar uit voortvloeiende verplichtingen op te schor-
ten zolang de overmacht voortduurt. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Linex Prefab niet mogelijk is, langer duurt dan zestig dagen, 
zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

2. Indien Linex Prefab bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij ge-
rechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeen-
komst. Reeds aan de wederpartij gefactureerde en door haar betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. 

3. In deze overeenkomst wordt onder overmacht overstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht 
voor Linex Prefab staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaat-
regelen en het geval dat leveranciers van Linex Prefab in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt 
in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan Linex Prefab materialen betrekt. 

 
Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en Weens Koopverdrag 

1. Op alle door Linex Prefab aangegane overeenkomsten en de forum keuze van lid 2 is Nederlands recht van toepassing. 
2. Eventuele geschillen tussen Linex Prefab en de wederpartij zullen exclusief worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Linex Prefab tenzij Linex 

Prefab de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.  
3. Op de tussen de Linex Prefab en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) zijn de bepalingen van het Weens Koopverdrag (het Verdrag der Verenigde Naties inzake internatio-

nale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken d.d. 11 april 1980) niet van toepassing. 
 
 


