Ontdek
jouw
wereld
met Mikz!

Tarieven Mi k z 20 22
D e kra ch t va n M i k z
Kinderen ontdekken hun wereld bij Mikz! Door deskundige
begeleiding, een uitdagende omgeving en kwaliteit van
dienstverlening dragen wij bij aan de ontwikkeling van je kind.
De pedagogische visie van Mikz is gebaseerd op de drie
pedagogen: de eerste pedagoog zijn de kinderen; de
tweede pedagoog zijn de volwassenen, waaronder onze
pedagogische medewerkers, en de derde pedagoog is
een binnen- en buiteninrichting die uitnodigt om te spelen,
ontdekken en verwonderen.
Mikz is een maatschappelijke organisatie. Dit betekent
dat er geen directeur-eigenaren of aandeelhouders zijn.
Het geld blijft dus in de organisatie voor bijvoorbeeld de
deskundigheidsbevordering van medewerkers en de
inrichting van onze locaties. Wij kiezen voor opvang in alle
wijken binnen ons werkgebied. Zo is de kinderopvang voor
iedereen toegankelijk.

Tar i even 20 22

Mikz zet ook in 2022 in op haar pedagogische kwaliteit,
bestaande uit goed opgeleide medewerkers, een uitdagende
inrichting en een team van pedagogische coaches begeleid
door een pedagoog. Daarnaast kiest Mikz ervoor om een
aantrekkelijke werkgever te zijn, zodat medewerkers met
plezier bij ons werken.
In deze brochure vind je onze tarieven voor 2022.
Dit zijn de kosten voor kinderopvang vóór aftrek van
kinderopvangtoeslag (KOT).
De tarieven zijn gebaseerd op het behouden van de gewenste
pedagogische kwaliteit, de inrichting van de locaties, binden
en behouden van personeel en prijsindexatie.
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KDV
VANAF
€ 0,70
PER UUR

BSO
VANAF
€ 0,69
PER UUR

Netto tarief na aftrek van de kinderopvangtoeslag

Nettokosten en rekenhulp
Wil je weten wat de netto kosten zijn in jouw persoonlijke
situatie? Maak dan gebruik van de rekenhulp op onze website
https://www.mikz.nl/rekenhulp/. Voor persoonlijk advies
neem je contact op met de medewerkers van de afdeling
Klantadvies. Zij zijn bereikbaar via het contactformulier op de
website.

Basis tarief
Het gezamenlijk
bruto
toetsingsinkomen
per jaar:

Kinderdagverblijf

(hele dagopvang
52 weken)
Bruto
Netto
Netto
uurprijs uurprijs uurprijs
1e kind 2e kind

€ 20.000

€ 8,86

€ 0,70

€ 0,70

€ 40.000

€ 8,86

€ 1,37

€ 0,83

€ 60.000

€ 8,86

€ 2,17

€ 0,91

€ 80.000

€ 8,86

€ 3,34

€ 1,18

€ 100.000

€ 8,86

€ 4,53

€ 1,42

Het gezamenlijk
bruto
toetsingsinkomen
per jaar:

BSO

(buitenschoolse opvang
49 weken)
Bruto
uurprijs

Netto
uurprijs
1e kind

Netto
uurprijs
2e kind

€ 20.000

€ 7,71

€ 0,69

€ 0,69

€ 40.000

€ 7,71

€ 1,27

€ 0,80

€ 60.000

€ 7,71

€ 1,96

€ 0,88

€ 80.000

€ 7,71

€ 2,97

€ 1,10

€ 100.000

€ 7,71

€ 3,99

€ 1,31

O nze opva ngmoge lij k h ed en
De opvangmogelijkheden, opgesplitst per leeftijd, hebben we hieronder voor je op een rij
gezet. De tarieven die hiervoor gelden in 2022 vind je terug in het tarievenoverzicht.

Kinderdagver b li jf ( 0 - 4 ja a r )
52 weken dagopvang

Zorgeloze kinderopvang op vaste (hele of halve) dagen
gedurende het gehele kalenderjaar! We bieden opvang
tussen 07.30 en 18.30 uur in een rustige, vertrouwde
omgeving. Op locaties waar wachtlijsten zijn is halve
dagopvang alleen mogelijk op woensdag en vrijdag. Onze
pedagogisch medewerkers bieden je kind stimulerende
activiteiten aan, passend bij hun ontwikkelingsfase. Je kind
zal zich bij ons spelenderwijs samen met leeftijdsgenootjes
verder ontwikkelen.
De minimale afname voor dit pakket is 2 dagdelen.

Schoolwekenopvang
(40 weken dagopvang)

Heb je alleen opvang nodig tijdens de schoolweken? Ook
dat kan bij Mikz. Je kind kan tijdens de schoolweken, die
aansluiten op de vakantieweken regio zuid, alleen hele
dagen bij ons terecht.

Flexibele dagopvang

Heb je afwijkende werktijden in een wisselend arbeidspatroon
dan kun je gebruik maken van flexibele dagopvang. In 2022
verwachten wij wachtlijsten. Wil je weten of er mogelijkheden
zijn, ga dan naar onze website en vul het contactformulier in.
Wij nemen zsm contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Voor het aanbod gelden de volgende voorwaarden:
•

- 40 weken

- 2 dagdelen per week

•

In te plannen per hele of halve uren

•

Breng- en ophaaltijden volgens onderstaand schema in
de blauwe blokken:
9.0012.00

12.00 13.30

13.3016.00

Bij de BSO kennen we het 40 schoolwekenpakket en het 49
weken pakket. Bij beide heb je vaste afname in de schoolweken. Kies je voor het 49 weken pakket dan krijg je voor
elke vaste NSO middag 9 vakantiedagen voor een geheel
kalenderjaar. Bij 2 middagen NSO, krijg je dus 18 vakantiedagen. Start je later in het jaar, dan worden deze dagen naar
rato berekend.
We bieden 3 varianten

1. Voorschoolse opvang (VSO*)

2. Naschoolse opvang (NSO)

Wisselende dagen

7.309.00

Je kind is welkom op de BSO in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
De BSO opvang bestaat bij Mikz uit de VSO (voorschoolse
opvang), NSO (naschoolse opvang), vakantieopvang
en schoolvrije dagen. We werken samen met sport- en
beweegspecialisten. Zij bieden de kinderen uitdagende
beweegspellen. Daarnaast werken we ook samen met
kunstenaars en muzikanten die op onze locaties langskomen
om de kinderen iets extra’s te bieden!
Elke school heeft een gekoppelde BSO locatie. Zo voelt de
BSO al snel vertrouwd. Ook als je kind ouder wordt zorgen
we voor voldoende uitdaging. Dat doen we op de groep óf op
een van onze 7+ BSO’s.

Als je eerder opvang nodig hebt dan school begint, dan biedt
VSO uitkomst. We vangen de kinderen op vanaf 07.30 uur en
we zorgen ervoor dat je kind op tijd in de klas zit.
*Voorschoolse opvang (VSO) is alleen mogelijk in combinatie met afname naschoolse opvang (NSO).

Minimale afname:

- 4 uur per dagdeel

•

Bu i te n sch o o l se o pva n g
(4-1 3 j a a r )

16.0018.30

Na een drukke schooldag kan je kind lekker even bijkomen bij
de NSO. Op een vast verzamelpunt halen wij de kinderen na
school op. Op alle NSO locaties bieden we opvang tot 18.30
uur. NSO wordt afgenomen in vastgestelde tijdsblokken. De
tijdsblokken sluiten aan op de schooltijden van je kind.

Flexibele opvang geef je op via Ouderportaal, 3 volledige
weken voordat de opvang plaatsvindt. Na deze datum staat
de opvang vast en kan niet meer geannuleerd en/of gewijzigd

Eindtijd school

tussen 14.00 en 14.25 uur 14.00 uur

17.30 uur of
18.30 uur

VOORBEELD

tussen 14.30 en 14.55 uur 14.30 uur

18.30 uur

tussen 15.00 en 15.30 uur 15.00 uur

18.30 uur

worden.

Opvang nodig

Week 8 - Donderdag
24 februari 2022
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Starttijd
NSO

Eindtijd NSO

Aanvragen tot en met
Week 4 - Zondag
30 januari 2022

3. Vakantieopvang

Ook tijdens de schoolvakanties is je kind welkom bij de
BSO. We werken met thema’s die de basis vormen voor het
programma van activiteiten. Ook als je normaal gesproken
geen gebruik maakt van de BSO, is je kind welkom tijdens de
vakantie. Je kunt hiervoor losse dagen inkopen (minimaal 5
stuks per kalenderjaar).
Bij het 49 weken pakket zitten de vakantiedagen in het pakket
en kunnen flexibel ingezet worden tijdens de schoolvakanties.

Schoolvrije dagen

Opvang tijdens schoolvrije dagen bieden we bij een minimale
aanmelding van 3 kinderen per opvanglocatie. Vraag
vakantieopvang en/of schoolvrije dagen altijd minimaal 3
weken voor aanvang aan. Beoordeling van de aanvragen
vindt plaats, uiterlijk 2 weken voor de aangevraagde datum.
Bij kleine scholen of schoolvrije dagen op minder drukke
dagen kan het voorkomen dat er niet voldoende aanmeldingen
zijn. Houd hier rekening mee bij het inkopen van het aantal
vakantiedagen.
Meer informatie over de opvangsoorten/pakketten van Mikz
is te vinden op onze website www.mikz.nl.

Algemene afspraken KDV en BSO
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Extra opvang kan tegen hetzelfde tarief worden
afgenomen, mits de planning dit toelaat.
Om de week plaatsing; Afname in even of oneven weken
kan tegen een toeslag op het tarief.
Ons gehele aanbod is onder voorbehoud van de
aanwezigheid van wachtlijsten.
Afmeldingen kunnen doorgegeven worden door
‘afmelden’ van je kind(eren) in het Ouderportaal.
Wanneer een kind vooraf wordt afgemeld voor een
bepaalde dag, kan dit mogelijk niet teruggedraaid
worden.
Opvang tijdens vakanties/ schoolvrije dagen moet 3
weken vóór de start van de 1e vakantieperiode/ datum
van de schoolvrije dag aangevraagd zijn.
Niet gebruikte tegoeden resulteren niet in creditering of
uitbetaling contanten.
Tegoeden voor vakantie-/ schoolvrije dagen zijn kind
gebonden en kunnen niet voor broertjes en zusjes
gebruikt worden.
Extra opvang (ook vakanties/ schoolvrije dagen) kan tot
7 dagen vooraf kosteloos geannuleerd worden.
Voor peuterspeelzaal kinderen kan geen incidentele
extra opvang aangevraagd worden.
Voor Flexibele dagopvang gelden (andere) regels zoals
onder dat item vermeld staan.

Pe u tersp e e l z a a l ( 2 - 4 j a ar)
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar kun je ook kiezen voor de
peuterspeelzaal. Deze vorm van peuteropvang is ook een
goede voorbereiding op de basisschool. Je peuter is bij ons
minimaal 2 dagdelen welkom.
Kinderen vanaf 2,5 jaar die meer ondersteuning nodig
hebben, kunnen via een indicatie van het consultatiebureau

16 uur de peuterspeelzaal bezoeken. De gemeenten
en/of de belastingdienst dragen bij in de kosten van de
peuterspeelzaal.

G a sto u de ro pva n g ( G OB )
( 0-1 3 jaa r)
Als je kiest voor gastouderopvang, kies je voor opvang in een
kleinschalige huiselijke sfeer, in het huis van de gastouder.
Deze kan meerdere kinderen opvangen, met een maximum
van zes. Gastouderopvang is geschikt als je op zoek bent
naar flexibele opvang, want het aantal dagen of uren per
week spreek je zelf af met de gastouder.

Bemiddeling

Mikz bemiddelt tussen ouder en gastouder. Na aanmelding
vindt een intakegesprek plaats met één van onze
bemiddelingsmedewerkers. Op basis van dit gesprek
zoeken we een geschikte gastouder en regelen we een
kennismakingsgesprek.
Als er een klik is volgt er een koppelingsgesprek met de
gastouder en de ouders en worden de overeenkomsten
gesloten. Ook na de koppeling blijven wij continue begeleiden
en bieden we ondersteuning.

Noodopvang GOB

Mocht de gastouder wegens ziekte of vakantie niet
beschikbaar zijn, dan kun je een beroep doen op een
zogenaamde noodgastouder. Het gastouderbureau verstrekt
een lijst van gastouders die bereikbaar zijn voor vervangende
opvang. Is een gastouder door omstandigheden langdurig
afwezig of wordt de overeenkomst voortijdig beëindigd, dan
gaat het gastouderbureau op zoek naar een nieuwe gastouder
voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd. Noodopvang
kan, indien er plaats is, ook in een van onze kindcentra
(tijdens de openingstijden van het Kinderdagverblijf en de
Buitenschoolse Opvang).

In sch ri jve n bi j Mi kz
Enthousiast geworden? Schrijf je dan nu in op www.mikz.nl
via de button ‘inschrijven’. Inschrijven voor gastouderopvang
kan onder de button ‘gastouderopvang’.
Ben je al bekend bij Mikz en wil je een andere vorm van
opvang? Log dan in via het ouderportaal. Via ‘Nieuwe
aanvraag | structurele wijziging’ kun je de gewenste opvang
doorgeven.
Onze algemene voorwaarden zijn te vinden op
www.mikz.nl.

Welkomstgeschenk

“Leuk dat jij je kind aanmeldt bij Mikz! We verwelkomen
je graag met Happy Flo, Sweet Chick, Special Dunk of
Wise Rabbit. Zij staan voor liefde, wijsheid, vreugde en
talent en ontdekken net zoals jij met plezier de wereld.”
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Ta r i eve n M i k z 2 0 2 2 i k z k i n d e r o p -

Maak optimaal gebruik van onze opvang en kies voor het pakket dat het beste bij je past!

Onderstaand vind je de tarieven voor kinderopvang. Deze zijn zowel bruto als netto weergegeven.
De netto tarieven zijn het bedrag wat je werkelijk kwijt bent voor je kinderopvang. Wil je weten wat de netto kosten zijn in
je persoonlijke situatie? Maak dan gebruik van de rekenhulp op onze website.

Ki nd e rd a gverb lijf
Hele/halve dag

Flexibele dagopvang

KDV hele dag
7.30-18.30 uur

bruto tarief
per uur

netto tarief
per uur
(min-max)

52 weken pakket

€ 8,86

€ 0,70 - € 6,03

schoolweken pakket

€ 9,66

€ 1,50 - € 6,83

KDV halve dag
(7.30-13.00/13.00-18.30)
52 weken pakket

€ 9,97

€ 1,81 - € 7,14

Mogelijk op enkele locaties

minimaal 40 weken

bruto
tarief
per uur

netto tarief
per uur
(min-max)

€ 10,53

€ 2,37 - € 7,70

De maximale uurprijs waarover de Belastingdienst in 2022 de kinderopvangtoeslag berekent is vastgesteld op € 8,50.

B ui ten s ch o o ls e o pva n g
Na school

Voor school

BSO

bruto tarief
per uur

netto tarief
per uur
(min-max)

VSO 7.30 uur
-begin school

bruto tarief
per uur

49 weken pakket

netto tarief
per uur
(min-max)

€ 7,71

€ 0,69 - € 5,28

49 weken pakket

€ 7,71

€ 0,69 - € 5,28

schoolweken pakket

€ 8,75

€ 1,73 - € 6,32

schoolweken pakket

€ 8,75

€ 1,73 - € 6,32

losse vakantiedagen
(11 uur / min. 5 dagen)

€ 8,75

€ 1,73 - € 6,32

einde school
-18.30 uur

VSO is alleen mogelijk in combinatie met BSO

De maximale uurprijs waarover de Belastingdienst in 2022 de kinderopvangtoeslag berekent is vastgesteld op € 7,31.

Pe ute rs p eelza a l
•
•

40 weken
Basis 2 x 4 uur per week

Gemeente

bruto tarief
per uur

netto tarief
per uur

Waalwijk

€ 8,86

€ 0,70 - € 6,03

Heusden

€ 8,86

€ 0,70 - € 6,03

Loon op Zand

€ 8,86

€ 0,70 - € 6,03

De netto ouderbijdrage is afhankelijk van het recht op KOT (Kinderopvangtoeslag) en de hoogte van je inkomen.
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Gastouderopvang
Tarief

Toelichting

Tarief gastouder

--

De gastouder bepaalt zelf het uurtarief. Daarnaast betaal je organisatiekosten per uur. Je neemt per uur af en betaalt per uur.

Organisatiekosten

€ 1,66 per kind
per uur

0-4 jaar
Je betaalt min. € 26,- en max. € 79,- per kind per maand. Bij 2
kinderen betaal je min. € 26,- en max. € 68,- per kind per maand
(voor 3e en volgende kinderen geen organisatiekosten)*.
4-13 jaar
Je betaalt min. € 16,- en max. € 79,- per kind per maand
Bij 2 kinderen betaal je min. € 16,- en max. € 68,- per kind per
maand (voor 3e en volgende kinderen geen organisatiekosten)*.

* Kinderen die de minste uren afnemen
De maximale uurprijs waarover de Belastingdienst in 2022 de kinderopvangtoeslag berekent is vastgesteld op € 6,52.

Re ke nvo o r b e e l d e n
Rekenvoorbeeld 1 *
Kinderen

1

Productvorm

Kinderdagverblijf 52 weken

Aantal dagen

2

Gezinsinkomen

€ 35.000

Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

€ 844,65
€ 112,11
€ 1,18

Rekenvoorbeeld 2 *
Kinderen

1e kind

2e kind

Productvorm

KDV
52 weken

BSO
49 weken

Aantal dagen

2

2 (3,5 uur)

Gezinsinkomen

€ 55.000

Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

€ 844,65
€ 191,52
€ 2,01

€ 307,12
€ 31,95
€ 0,80

Rekenvoorbeeld 3 *
Kinderen

1

Productvorm

BSO schoolweken

Aantal dagen

2 middagen (3,5 uur)

Gezinsinkomen

€ 55.000

Bruto maandbedrag
Netto maandbedrag
Netto uurprijs

€ 204,17
€ 66,69
€ 2,86

* vanwege afrondingen kunnen er minimale
verschillen ontstaan

Een warme maaltijd bij Mikz
Mikz biedt op diverse locaties warme
maaltijden aan. De kosten van een warme
maaltijd zijn bij vaste afname € 3,82 en
met een strippenkaart € 3,98 per maaltijd.
Informeer naar de mogelijkheden op de locatie
van je kind.
Voor een persoonlijke berekening
ga naar www.mikz.nl/tarieven
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‘We zien het als onze taak om te zorgen dat er zowel binnen als buiten veel te zien, te beleven en te ontdekken is,
want spelen is van levensbelang!’

“We willen de kinderen niet vertellen
hoe de wereld in elkaar zit,
maar ze zelf de wereld laten ontdekken”

Mi kz on de rs ch e i d t z i ch d o o r:
•

Sfeervolle, uitdagende en veilige binnen- en buitenruimte

•

Uitdagend activiteitenaanbod, waarbij spelenderwijs aandacht is voor de ontwikkeling
van taal, rekenen, muziek, techniek en voor natuur en de seizoenen

•

Geen extra kosten voor vervoer, vers fruit en luiers

•

Eigen sport- en beweegspecialisten, kunstenaars en muziekmakers op de BSO

•

Vervoer van en naar BSO of voor een uitstapje

•

Pedagogische coaching voor onze medewerkers

•

Samenwerking met kunstcentra, sportverenigingen, scouting etc.

•

Vakantieprogramma voor kinderen van 4-13 jaar

•

Permanente educatie van onze medewerkers

•

In kindcentra samen te werken met het basisonderwijs

•

Actieve oudercommissies

•

Open spelmateriaal
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Wa t is ki n deropvangtoes lag ( KOT) ?
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming
in de kosten van kinderopvang via de
Belastingdienst. Je komt in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag wanneer
er sprake is van:

Kinderopvangtoeslag tabel 2022
(Gezamenlijk)
toetsingsinkomen

KOT

van

tot

1e kind

2e kind

Lager dan

€ 20.584		

96,00%

96,00%

€ 20.585

€ 21.955

96,00%

96,00%

€ 21.956

€ 23.324

96,00%

96,00%

€ 23.325

€ 24.696

96,00%

96,00%

€ 24.697		

€ 26.066		

96,00%

96,00%

€ 26.067		

€ 27.437		

95,50%

95,60%

€ 27.438		

€ 28.807		

94,40%

95,40%

€ 28.808		

€ 30.174		

93,40%

95,20%

Kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst via
www.toeslagen.nl.

€ 30.175		

€ 31.648		

92,50%

95,00%

€ 31.649		

€ 33.120		

91,90%

94,90%

Gemeentelijke regeling peuterspeelzalen:
Onze peuterspeelzalen vallen onder de Wet kinderopvang.
Dit betekent dat je in aanmerking kunt komen voor ofwel
kinderopvangtoeslag, ofwel subsidie van de gemeente. Dit
is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Zie hiervoor de
rekentool op www.mikz.nl/rekenhulp.

€ 33.121		

€ 34.596		

90,90%

94,70%

€ 34.597		

€ 36.068		

90,40%

94,50%

€ 36.069		

€ 37.546		

89,50%

94,50%

€ 37.547		

€ 39.019		

88,70%

94,50%

€ 39.020		

€ 40.528		

88,10%

94,50%

€ 40.529		

€ 42.039		

87,30%

94,50%

€ 42.040		

€ 43.550		

86,60%

94,50%

€ 43.551		

€ 45.061		

85,90%

94,50%

€ 45.062		

€ 46.575		

85,00%

94,50%

€ 46.576		

€ 48.086		

84,50%

94,50%

€ 48.087		

€ 49.596		

83,70%

94,50%

€ 49.597		

€ 51.108		

83,00%

94,50%

€ 51.109		

€ 52.759		

82,10%

94,50%

€ 52.760		

€ 55.998		

80,60%

94,50%

€ 55.999		

€ 59.235		

79,80%

94,10%

€ 59.236		

€ 62.474		

78,70%

93,50%

€ 62.475		

€ 65.714		

76,40%

93,10%

€ 65.715		

€ 68.951		

74,10%

92,80%

€ 68.952		

€ 72.192		

71,90%

92,10%

€ 72.193		

€ 75.430		

69,40%

91,60%

€ 75.431		

€ 78.669		

67,10%

91,10%

€ 78.670

€ 81.909		

64,90%

90,40%

€ 81.910		

€ 85.146		

62,50%

89,80%

€ 85.147		

€ 88.388		

60,30%

89,40%

€ 88.389		

€ 91.626		

57,80%

89,10%

€ 91.627		

€ 94.863		

55,50%

88,40%

€ 94.864		

€ 98.102		

53,30%

88,00%

€ 98.103		

€ 101.405

50,90%

87,50%

€ 101.406

€ 104.723

48,80%

86,80%

€ 104.724

€ 108.039

46,70%

86,30%

€ 108.040

€ 111.356

44,60%

85,90%

€ 111.357

€ 114.671

42,40%

85,60%

€ 114.672

€ 117.989

40,50%

84,90%

€ 117.990

€ 121.307

38,60%

84,30%

€ 121.308

€ 124.625

36,70%

83,90%

•
•
•
•

twee werkende ouders/verzorgers in één gezin, of
ouders/verzorgers die een studie of traject volgen;
een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een
studie of traject volgt;
ouder(s)/verzorger(s) met een eigen onderneming;
tot 3 maanden nadat je geen werk meer hebt, heb je
recht op kinderopvangtoeslag

vanaf € 124.625 zie onze site of de site van de belastingdienst
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Met wi e we r kt M i k z s a m e n ?

Een overzichtelijke site

Mikz kiest nadrukkelijk voor samenwerking. Mikz werkt
samen met: het basisonderwijs, de gemeente, jeugdzorg,
scouting, sport- en cultuurverenigingen. We zien onderwijs
en kinderopvang als één voorziening voor kinderen van 0-13
jaar.
Op deze wijze creëren we een eenduidige pedagogische en
veilige omgeving voor (jonge) kinderen.

Actief op Facebook

f

W

www.mikz.nl / contactformulier
Bestaande klant?
Log dan in op de ouderportaal app (Jaamo)

f

w w w. f a c e b o o k . c o m / m i k z . n l
T

(0416)369660

Hoewel deze tarievenbrochure met grote zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan de inhoud worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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