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LEENOVEREENKOMST CHROMEBOOK 

1. Stichting Het Rhedens, gevestigd en kantoorhoudende aan de Doesburgsedijk 7, 6953 AK te 

Dieren, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. M. Bunt, algemeen directeur- 

bestuurder, hierna te noemen “de Onderwijsinstelling”; 

 

en 

 

2. de Leerling van Stichting Het Rhedens, hierna te noemen “de Leerling”; 

 

alsmede, ingeval de Leerling op het moment van aangaan van deze overeenkomst minderjarig is (art. 

1:233 BW), 

 

3. de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de Leerling, hierna te noemen in enkelvoud “de Wettelijk 

Vertegenwoordiger”; 

 

Partij 2 en Partij 3 hierna ook tezamen te noemen in enkelvoud: “de Leerling”; 

 

In aanmerking nemende dat: 

 

• de Onderwijsinstelling in het kader van de digitalisering van het onderwijs heeft besloten over 

te gaan tot verstrekking van Chromebooks ten behoeve van haar Leerlingen op de locaties 

Het Rhedens De Tender, Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal. 

• daar waar wordt gesproken van “de Leerling” tevens wordt aangemerkt diens wettelijk 

vertegenwoordiger(s) (indien noodzakelijk voor deze overeenkomst); 

• de Onderwijsinstelling en de Leerling de afspraken schriftelijk wensen vast te leggen in deze 

Leenovereenkomst (hierna te noemen “Overeenkomst”). 

• de Leerling een Chromebook leent van de Onderwijsinstelling voor ten hoogste de lengte van 

een schooldag. 

• de Leerling die leent, de Chromebook nooit mee naar huis neemt. 

• de Leerling die leent, de Chromebook voor de eerste les van een schooldag ophaalt en na de 

laatste les van die schooldag inlevert. 

• deze Leenovereenkomst dekkend is voor alle losse uitleenmomenten en geleende 

Chromebooks, zolang de Leerling van deze leenconstructie gebruik maakt. 
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Komen als volgt overeen: 

 

Artikel 1 Beschrijving Chromebook 

1.1 De Leerling leent een goed werkende en volledig opgeladen Chromebook. 

1.2 Op de Chromebook bevindt zich ook software die de Onderwijsinstelling heeft laten 

installeren ten behoeve van het onderwijs. 

 

Artikel 2 Uitleenvoorwaarden 

2.1 De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door de Leerling. 

2.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zolang de Leerling ingeschreven is bij Het 

Rhedens en schriftelijk heeft aangegeven van de ‘Leen-optie’ gebruik te willen maken. 

2.3 De uitleenperiode duurt maximaal één schooldag. 

2.4 Bij aanvang van elke uitleenperiode worden leerlinggegevens door de Onderwijsinstelling 

geregistreerd. 

2.5 Registratie van leerlinggegevens vindt plaats door het scannen van de schoolpas van de 

Leerling. 

2.6 Aan het einde van elke uitleenperiode wordt de Chromebook opnieuw geregistreerd door 

de Onderwijsinstelling. 

2.7 Onder bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van de Onderwijsinstelling, kan 

de uitleenperiode van de leen-Chromebook aan de Leerling langer zijn dan één schooldag. 

 
Artikel 3 Aflevering 

3.1 De levering van de Chromebook vindt plaats nadat deze Overeenkomst is ondertekend door 

de Leerling. 

3.2 De Leerling ontvangt van de Onderwijsinstelling een goedwerkende en volledig opgeladen 

Chromebook. 

3.3 De Leerling ontvangt een door de Onderwijsinstelling i.o. ondertekende kopie van deze 

Overeenkomst. 

3.4 Bij niet of onjuist functioneren van de Chromebook is de Leerling verplicht dit direct na 

constatering bij de mediatheek van de Onderwijsinstelling te melden. 

3.5 Onder verwijzing naar artikel 9 zal de Onderwijsinstelling trachten bij het ontstaan van 

gebruikersschade, diefstal of verlies aan de Leerling zo spoedig mogelijk een vervangende, 

goedwerkende Chromebook te lenen. Dit ter bevordering van de voortgang van het 

onderwijs. 

 
Artikel 4 Eigendom en intellectuele eigendom software 

Eigendom 

4.1 De Chromebook blijft te allen tijde eigendom van de Onderwijsinstelling. 

4.2 Het is de Leerling niet toegestaan de Chromebook aan derden in bruikleen te geven, te 

verhuren, te verkopen, te vervreemden, te verpanden of anderszins het eigendomsrecht van 

Het Rhedens te doorkruisen. 

 

Intellectuele eigendom software 

4.3 Alle (intellectuele) eigendomsrechten van de software die is geïnstalleerd op de Chromebook, 

zoals octrooirechten, auteursrechten en modelrechten, die bij de inwerkingtreding van deze 

Overeenkomst bestaan en die nadien uit hoofde van deze Overeenkomst worden verworven, 

rusten uitsluitend bij de licentiegevers van de Onderwijsinstelling en behoren hen toe. 
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4.4 Deze Overeenkomst strekt niet tot overdracht van (intellectuele) eigendomsrechten aan de 

Leerling. 

4.5 Het is de Leerling niet toegestaan de software: 

i. openbaar te maken of deze te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen of te 

wijzigen; 

ii. te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse 

engineering te onderwerpen. 

4.6 De Leerling is gerechtigd van de software voor beveiligingsdoeleinden één backup-kopie te 

maken, als dat voor het toegestane gebruik nodig is. Hierbij gelden de volgende beperkingen: 

i. bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de software is het de Leerling 

niet toegestaan in de software voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap 

of het vertrouwelijk karakter van de software, of enige andere verwijzing naar de 

leverancier van de Onderwijsinstelling, te wijzigen of te verwijderen. 

ii. bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de software is het de Leerling 

niet toegestaan door leverancier van de Onderwijsinstelling aangebrachte technische 

maatregelen in de software te verwijderen of te ontwijken. 

 
Artikel 5 Gebruik 

Gedragsregels 

5.1 De Leerling is verplicht om als een ‘goedlener’ voor de Chromebook te zorgen en deze alleen 

te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en de beoogde bestemming 

waarvoor de Chromebook is afgegeven. 

5.2 Het protocol gebruik e-mail, internet en social media, zoals te vinden is op de website van Het 

Rhedens, is op deze Overeenkomst van toepassing. De Leerling heeft verklaard hiervan 

kennis te hebben genomen en met de inhoud daarvan te hebben ingestemd. 

5.3 Persoonlijk gebruik van de Chromebook in pauzes is toegestaan, mits dit niet storend is 

voor de onderwijswerkzaamheden en dit geen verboden gebruik in de zin van deze 

Overeenkomst en/of toepasselijke wet- en regelgeving oplevert. 

5.4 De Leerling is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en het maken van een back-up van 

data. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de aangeboden clouddienst. De 

Onderwijsinstelling is niet verplicht hiervan reservekopieën te maken of kopieën beschikbaar 

te stellen bij vervanging of reparatie van de Chromebook. 

5.5 Het installeren van apps op de Chromebook van de Onderwijsinstelling is enkel toegestaan 

met toestemming van de Onderwijsinstelling. 

5.6 De Leerling kan de Chromebook in gebruik nemen, door gebruik te maken van een door de 

Onderwijsinstelling toegekende gebruikersnaam en een uniek wachtwoord. 

5.7 Met persoonlijk toegekende inloggegevens en eventuele aanvullende authenticatiemiddelen 

dient zorgvuldig te worden omgegaan. Deze inloggegevens en/of authenticatiemiddelen 

mogen niet worden gedeeld. 

5.8 De Leerling mag de fysieke codering, aangebracht op de onderzijde van de 

Chromebook (sticker met barcode) en die dient ter registratie van de Chromebook, niet 

verwijderen. 

5.9 Wanneer aan de Leerling ook een beschermhoes is verstrekt, is de Leerling er aan 

gehouden de Chromebook hierin te bewaren en te vervoeren en tegelijktijdig in te leveren 

met de Chromebook. 

5.10 Wanneer aan de Leerling ook een accuoplader is verstrekt, is de Leerling verplicht deze 

tegelijktijdig in te leveren met de Chromebook. 

https://www.hetrhedens.nl/publicaties/
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Beperkingen aan het gebruik 

5.11 Bij een vermoeden van misbruik van inloggegevens en/of authenticatiemiddelen heeft de 

Onderwijsinstelling het recht om het betrokken account en/of de Chromebook te blokkeren. 

5.12 De Onderwijsinstelling behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde websites te 

blokkeren. Dit geldt in ieder geval - maar niet uitsluitend - voor websites met een 

pornografisch, racistisch, discriminerend en/of gewelddadig karakter. 

5.13 De Onderwijsinstelling behoudt zich het recht voor om toegang tot locaties op de 

Chromebook te beperken. 

5.14 In het geval van onderhoud of technische controle, zoals vermeld in artikel 6, of toezicht en 

controle, zoals vermeld in artikel 7 uit deze Leenovereenkomst, is de Leerling verplicht op 

eerste verzoek van de Onderwijsinstelling de Chromebook aan de Onderwijsinstelling te 

overhandigen. 

 

Overtreding 

5.15 Indien de Onderwijsinstelling constateert dat de Leerling één of meer van de gedragsregels 

overtreedt, zoals hierboven vermeld, of een klacht hierover ontvangt, kan zij een sanctie 

treffen, zoals vermeld in artikel 8. Dit laat de overige bevoegdheden van de 

Onderwijsinstelling op grond van deze Overeenkomst onverlet. 

5.16 De Onderwijsinstelling kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels 

op de Leerling verhalen. De Leerling is ermee bekend dat hij/zij zich dient te houden aan de 

gebruiksregels en dat de Leerling bij niet naleving van deze regels de rechten van derden kan 

schenden, waarvoor de Leerling zelf aansprakelijk is. 

 
Artikel 6 Onderhoud 

6.1 Het is de Leerling niet toegestaan reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan de 

Chromebook te (doen) verrichten. Technische storingen, problemen aan de behuizing en 

benodigde reparaties aan de Chromebook, dienen in eerste instantie te worden gemeld 

in de mediatheek van de Onderwijsinstelling. Deze is verantwoordelijk voor registratie en 

regelt het noodzakelijk onderhoud of de reparatie van de Chromebook. 

6.2 Indien de Leerling zelf onderhoudswerkzaamheden ten aanzien van de Chromebook 

verricht, is de Leerling zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van eventuele schade. De 

bepalingen uit artikel 9 van deze Leenovereenkomst zijn eveneens van toepassing bij het 

ontstaan van schade. 

 

Artikel 7 Toezicht en controle 

7.1 De Onderwijsinstelling controleert het gebruik van de Leerling: 

• indien de Onderwijsinstelling een klacht ontvangt; 

• steekproefsgewijs; 

• bij een redelijk vermoeden van handelen in strijd met deze Overeenkomst. 

7.2 Toezicht en controle vinden plaats in verband met: 

• het voldoen aan wet- en regelgeving; 

• systeem- en netwerkbeveiliging; 

• het tegengaan van overlastgevend gebruik, waaronder – maar niet uitsluitend – (seksuele) 

intimidatie en discriminatie; 

• het voorkomen van negatieve publiciteit; 

• het voorkomen van beveiligingsincidenten. 
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Artikel 8 Sancties 

8.1 Bij handelen in strijd met deze Overeenkomst of de algemeen geldende wettelijke regels, kan 

de Onderwijsinstelling, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding, disciplinaire 

maatregelen treffen. Hieronder vallen: 

• een waarschuwing; 

• een tijdelijke of permanente ontzegging van het gebruik van de Chromebook; 

• een schorsing. 

8.2 Indien de Onderwijsinstelling heeft geconstateerd dat de Leerling zich niet aan deze 

Overeenkomst houdt, wordt de Leerling zo spoedig mogelijk door de Onderwijsinstelling op 

zijn gedrag aangesproken. De Leerling krijgt altijd de gelegenheid te reageren op het 

geconstateerde. De Leerling en de Onderwijsinstelling maken vervolgens afspraken voor de 

toekomst en bepalen de mogelijke sanctie(s) bij overtreding daarvan. 

8.3 De afspraken zoals genoemd in het vorige lid kunnen ten nadele zijn van de Leerling ten 

opzichte van hetgeen is bepaald in deze Overeenkomst. 

8.4 De sancties, zoals vermeld in dit artikel, doen geen afbreuk aan de overige bevoegdheden van 

de Onderwijsinstelling, zoals vermeld in, onder meer, artikelen 9 en 12 van deze Overeenkomst. 

 

Artikel 9 Schade, diefstal en vergoeding 

9.1 Tijdens de duur van de Overeenkomst is de Leerling verantwoordelijk voor de Chromebook 

en, indien verstrekt, ook oplader en/of beschermhoes. 

 

Schade aan de Chromebook 

9.2 De Leerling is verplicht om iedere vorm van optische schade of technische storing direct 

na constatering te melden in de mediatheek van de Onderwijsinstelling. 

9.3 Schade of gebreken aan de Chromebook die vallen onder de productgarantie komen 

volledig voor risico van de leverancier. 

9.4 Wanneer schade door onzorgvuldig gebruik, vermissing of diefstal van de Chromebook 

wordt vastgesteld, betaalt de Leerling een eigen bijdrage van vijfenzestig EURO (€ 65,=) 

per gebeurtenis. 

9.5 Wanneer de schade aan de Chromebook valt onder onzorgvuldig gebruik (artikel 9.15), zal de 

Leerling de kosten van de schade binnen veertien (14) dagen na eerste vordering aan de 

Onderwijsinstelling betalen. 

9.6 In geval van schade veroorzaakt door derden, is de Leerling verplicht de 

Onderwijsinstelling hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

9.7 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is de Leerling daarnaast gehouden de 

Onderwijsinstelling onmiddellijk te informeren omtrent de identiteit van deze derde. 

9.8 Niet nakomen van deze verplichting leidt voor de Leerling tot volledige schadeplicht ten 

opzichte van de Onderwijsinstelling. 

 

Diefstal van de Chromebook 

In geval van diefstal van de Chromebook...: 

9.9 ...is de Leerling verplicht tot betaling van tenminste een eigen bijdrage van vijfenzestig 

EURO (€ 65,-) per gebeurtenis. 

9.10 ...is de Leerling verplicht daarvan direct, maar binnen 48 uur, aangifte te doen bij de Politie. 

9.11 ...is de Leerling verplicht daarvan op verzoek van de Onderwijsinstelling een origineel Bewijs 
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van Aangifte te tonen. 

9.12 ...is de Leerling verplicht binnen 48 uur schriftelijk of per e-mail melding te doen van de 

diefstal bij de Onderwijsinstelling. 

9.13 Niet nakomen van verplichtingen zoals vermeld in 9.10 t/m 9.12 van deze Leenovereenkomst 

leiden voor de Leerling tot volledige schadeplicht ten opzichte van de Onderwijsinstelling. 

9.14 Zonder bewijs van aangifte bij politie is in geval van diefstal sprake van artikel 9.15 van 

deze Leenovereenkomst. 

 

9.15 Onzorgvuldig gebruik van de Chromebook 

Onverminderd het voorgaande wordt € 150 bij de Leerling in rekening worden gebracht, 

wanneer er sprake is van gebruikersschade of schade door diefstal als gevolg van opzet, 

roekeloosheid en onzorgvuldigheid. Hierbij kan worden gedacht aan: 

• schade aan de behuizing van cosmetische en esthetische aard; 

• schade aan, of het ontbreken van, de rubberen stootrand van de Chromebook; 

• schade als gevolg van het onzorgvuldig vervoeren van de Chromebook; 

• schade als gevolg van het onbeheerd laten van de Chromebook; 

• schade als gevolg van het uitlenen van de Chromebook aan derden; 

• schade en gevolgschade die is ontstaan door diefstal, zonder bewijs als in 9.10 

en 9.11 van deze Leenovereenkomst; 

 

9.16 De Leerling zal de kosten van schade binnen veertien (14) dagen na eerste vordering aan de 

Onderwijsinstelling betalen. 

 
Artikel 10 Persoonsgegevens, privacy en beveiliging 

10.1 Wanneer de Onderwijsinstelling tijdens het uitvoeren van deze Overeenkomst 

persoonsgegevens verwerkt, zal de Onderwijsinstelling de persoonsgegevens op een 

behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die 

volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

10.2 Op de verwerking van persoonsgegevens door de Onderwijsinstelling is een privacyreglement 

van toepassing. De privacyverklaring kunt u inzien en downloaden op de website van de 

Onderwijsinstelling. 

10.3 De Onderwijsinstelling verwerkt alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de 

gerechtvaardigde doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. 

10.4 De Onderwijsinstelling zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de 

persoonsgegevens van de Leerling bij haar veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo 

veel mogelijk wordt voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens van de Leerling is 

afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zal de Onderwijsinstelling haar 

beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat de gegevens 

van de Leerling altijd goed beveiligd zijn. 

 

Toezicht en controle 

10.5 Toezicht en controle op naleving van deze Overeenkomst, zoals bepaald in artikel 7, wordt zo 

beperkt mogelijk (automatisch) uitgevoerd, zodat deze in redelijke verhouding staat tot het 

doel waarvoor deze wordt aangewend. De privacy van de Leerling wordt hierbij zoveel 

mogelijk gewaarborgd. 

10.6 Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van toezicht en controle worden 
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bewaard voor een zo kort mogelijk periode. Enkel indien er een redelijk vermoeden bestaat 

van onrechtmatig gebruik kan deze periode worden verlengd. Zodra een onderzoek is 

afgerond en niet leidt tot maatregelen tegenover een betrokkene, worden de gegevens 

verwijderd. 

 

Rechten van de Leerling 

10.7 De Leerling kan zich tot de Onderwijsinstelling wenden met het verzoek om een volledig 

overzicht van zijn verwerkte persoonsgegevens onder deze Overeenkomst. Het verzoek wordt 

binnen vier weken beantwoord. 

10.8 De Leerling kan de Onderwijsinstelling verzoeken de verwerkte persoonsgegevens te 

verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, 

voor de doelen van deze Overeenkomst onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd 

met een wettelijk voorschrift. Het verzoek wordt binnen vier weken beantwoord. 

 

Artikel 11 Bijzondere bepalingen 

11.1 De Onderwijsinstelling kan deze Overeenkomst wijzigen, indien de omstandigheden dan 

wel verandering in wetgeving daar aanleiding toe geven. Deze wijzigingen worden dertig 

(30) dagen voorafgaand aan de invoering aan de Leerling bekend gemaakt. De 

Onderwijsinstelling zal vervolgens feedback van de Leerling in overweging nemen alvorens 

de wijzigingen in te voeren. 

11.2 Indien de Leerling een wijziging niet wil accepteren, dient de Leerling dit binnen veertien 

(14) dagen na bekendmaking schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan de Onderwijsinstelling. 

De Onderwijsinstelling kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien de Onderwijsinstelling 

daarop de wijziging niet intrekt, kan de Leerling tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden 

van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen. Gebruik van de Chromebook na de datum 

van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 

11.3 De Leerling is verplicht onverwijld aan de Onderwijsinstelling schriftelijk mededeling te 

doen van zijn eventuele adreswijziging, alsmede van alle zaken en feiten en 

gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie van de Onderwijsinstelling 

ten opzichte van de Leerling en/of de Chromebook. 

 

Artikel 12 (Tussentijdse) Beëindiging Overeenkomst 

12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in artikel 2.2. 

12.2 De Overeenkomst kan tussentijds door elk van de Partijen door schriftelijke opzegging 

worden beëindigd in de volgende gevallen: 

1. indien sprake is van een overstap naar een andere onderwijsinstelling; 

2. in alle andere gevallen: 

• indien sprake is van een zwaarwegende reden. 

• indien de Leerling de Chromebook inlevert in de Mediatheek van de locatie. 

• Indien de Onderwijsinstelling de Chromebook terugeist in gevolge artikel 9. 

12.3 De Onderwijsinstelling heeft de uitdrukkelijke bevoegdheid om de Overeenkomst tussentijds 

op te zeggen indien de Leerling de Chromebook verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel 

gebruikt dan waarvoor deze bestemd is, of de Leerling op enigerlei andere wijze in strijd 

handelt met de bepalingen van deze Overeenkomst. 

 
Artikel 13 Slotbepalingen 

13.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Leenovereenkomst Chromebook 

2021 die niet onderling kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan een rechter 

onder exclusieve toepassing van Nederlands recht. 
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13.3 Indien een bepaling in deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de 

geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging 

(een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee - zoveel als rechtens mogelijk is - aan 

de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

13.4 Vragen of klachten over deze Overeenkomst dienen schriftelijk te worden gesteld via 

ons e-mailadres info@hetrhedens.nl, ter attentie van de directeur bedrijfsvoering van 

Het Rhedens, of per post: Het Rhedens, postbus 6950 AA, Dieren. 

mailto:info@hetrhedens.nl,
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HANDTEKENINGENPAGINA [deze kopie behoudt de ouder/wettelijke vertegenwoordiger] 

 
Aldus overeengekomen op  20... in de plaats  en ondertekend in 2-voud. 

 

 

* Invullen verplicht 

 

De Leerling 

…………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………
*

 

 
Paraaf ......................................... 

*
 

 




De ouder, de heer / mevrouw ..................................................................................................... 
*

 

 
 

Paraaf ........................................ 
*

 

 






(Alleen invullen indien van toepassing) 

De wettelijk vertegenwoordiger, de heer / mevrouw …………………………………………………………… 

 

 
Paraaf …………………………………… 

 







De Onderwijsinstelling, mevrouw M.M. Bunt. 

i.o. 

Paraaf …………………………………… 
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HANDTEKENINGENPAGINA [ deze kopie behoudt Het Rhedens ] 

 
Aldus overeengekomen op  20..., in de plaats  en ondertekend in 2-voud. 

 

 

* Invullen verplicht 

 

De Leerling 

…………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………
*

 

 
Paraaf ......................................... 

*
 

 




De ouder, de heer / mevrouw ..................................................................................................... 
*

 

 
 

Paraaf ........................................ 
*

 

 






(Alleen invullen indien van toepassing) 

De wettelijk vertegenwoordiger, de heer / mevrouw …………………………………………………………… 

 

 
Paraaf …………………………………… 

 







De Onderwijsinstelling, mevrouw M.M. Bunt. 

i.o. 

Paraaf …………………………………… 

 

 




