ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN DOOR
HAVECO WEG- EN WATERBOUW (A.V.U.W. versie 1 – juni 2007, artikelen 1 – 17)
Artikel 1: Toepassing Algemene Uitvoeringsvoorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor de aanneming van
werk tussen Haveco Weg- en Waterbouw en de opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De toepasselijkheid van door opdrachtgever
gehanteerde voorwaarden wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze van geval tot geval uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen.
Artikel 2: Grondslag offertes
Offertes uitgebracht door Haveco Weg- en Waterbouw zijn gebaseerd op de informatie of vraagspecificatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het werk heeft verstrekt.
Artikel 3: Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de opdrachtnemer tijdig en kosteloos kan beschikken over:
- de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
- het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
- aansluitingsmogelijkheden voor elektrische apparatuur, water, gas, perslucht (voor zover noodzakelijk) e.d.
2. Eventueel benodigde elektriciteit, gas, water e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door anderen dan door opdrachtgever ingeschakelde derden uit te voeren werkzaamheden
en/of leveringen die niet tot het werk van opdrachtgever behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen
vertraging ondervindt. Bij gebreke daarvan zullen wachturen en/of overige schade en/of kosten voor rekening komen van de opdrachtgever,
onverminderd het recht van de opdrachtnemer volledige schadevergoeding te vorderen.
4. Rapportages en/of verklaringen die van of via opdrachtnemer zijn verkregen mogen door de opdrachtgever uitsluitend na schriftelijke goedkeuring
van opdrachtnemer en in hun geheel en voorzien van een deugdelijke bronvermelding openbaar worden gemaakt aan derden. Indien er zonder
goedkeuring van de opdrachtnemer door opdrachtgever wordt gepubliceerd is opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade
voortvloeiende uit een dergelijke publicatie.
5. Opdrachtgever verbindt zich gedurende de uitvoering van de opdracht, alsmede gedurende een jaar na beëindiging hiervan, behoudens na
voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, direct of indirect, geen aan opdrachtnemer gelieerde of door opdrachtnemer
aangedragen personen of ondernemingen, in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen, op straffe van een direct opeisbare
contractuele boete ad € 100.000,- per overtreding per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht om
volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 4: Overeenkomst
Een overeenkomst is voor Haveco Weg- en Waterbouw eerst bindend na schriftelijke bevestiging daarvan aan de opdrachtgever.
Artikel 5: De aannemingssom
1. Alle door Haveco Weg- en Waterbouw opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, maar dienen inclusief BTW te worden betaald.
2. Opdrachtnemer gaat er bij zijn offerte en bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst vanuit dat de voor de opdrachtgever te verrichten
werkzaamheden op het in de overeenkomst voorziene tijdstip kunnen aanvangen en ongehinderd en onderbroken kunnen worden voortgezet
onder normale omstandigheden en tijdens normale uren. Indien dit in de praktijk niet het geval blijkt te zijn, en partijen dienaangaande schriftelijk
geen nadere afspraken hebben gemaakt, is opdrachtnemer gerechtigd de prijzen naar redelijkheid aan te passen.
3. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen.
4. De opdrachten worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn, tenzij dit redelijkerwijs naderhand onmogelijk blijkt te zijn. Indien nakoming
binnen de overeengekomen termijn, om welke reden dan ook, niet haalbaar blijkt, wordt ten spoedigste contact opgenomen met opdrachtgever
en zullen partijen in overleg nadere afspraken maken. Opdrachtnemer zal echter niet door het enkel overschrijden van de termijn zonder in gebreke
stelling in verzuim zijn.
5. Met de uitvoering van de opdracht zal niet eerder worden begonnen dan nadat opdrachtgever aan opdrachtnemer alle noodzakelijke gegevens,
monsters, apparaten, vergunningen of andere zaken zijn verstrekt. Indien hierbij vertraging optreedt, zal de overeengekomen termijn waarbinnen de
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd dienovereenkomstig worden verlengd.
6. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren in welk geval op deze voorwaarden ook
door en ten behoeve van deze derden een beroep kan worden gedaan als waren zij zelf opdrachtnemer.
Artikel 6: Levering en uitvoeringstermijn
1. Een door Haveco Weg- en Waterbouw opgegeven termijn voor levering of uitvoering is nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. In de overeenkomst kunnen startdatum van de uitvoering, datum van oplevering en/of uitvoeringstermijn worden
genoemd.
2. Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld, verzorgt de opdrachtgever tijdig de benodigde vergunningen voor de opzet van het werk. In de
overeenkomst worden vermeld de tekeningen en de specificaties waaraan het gerede werk dient te voldoen, alsmede specifieke maatvoering.
3. De termijn is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de levering door Haveco Weg- en waterbouw dient te worden
gedaan een onbelemmerde uitvoering van de levering mogelijk maken. De termijn zal in ieder geval in overleg redelijkerwijs worden aangepast
indien meer en/of extra werk wordt opgedragen, danwel indien het werk moet worden uitgevoerd gedurende andere perioden en/of tijden en/of
weers- en werkomstandigheden dan waarmee ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst is gerekend. De hieraan verbonden kosten zullen
aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. Slechts indien een termijn uitdrukkelijk als fataal is overeengekomen, is de opdrachtgever gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de
overeenkomst te vorderen, indien Haveco Weg- en Waterbouw niet binnen deze termijn de opdracht mocht hebben voltooid, doch niet dan nadat
de opdrachtgever Haveco Weg- en Waterbouw per aangetekend schrijven nog een redelijke termijn van tenminste 14 dagen heeft gegund om
alsnog haar verplichtingen na te komen, tenzij de termijnoverschrijding is te wijten aan overmacht.
Artikel 7: Geheimhouding
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verplichten zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zich, met uitzondering van gevallen bedoeld in de
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leden 2 en 3 van dit artikel, tot geheimhouding van al hetgeen hen bekend wordt bij of omtrent de wederpartij, zowel in het offertestadium als bij de
uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt op straffe van een direct opeisbare contractuele boete ad € 100.000,- per
overtreding, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.
Indien er sprake is van een vordering tot openbaarmaking van gegevens waarbij één der partijen wettelijk c.q. statutair of anderszins verplicht wordt
om niet publiektoegankelijke gegevens te verstrekken, vervalt de geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.
De geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel vervalt eveneens indien het gegevens betreft die reeds algemeen bekend zijn op de
dag dat deze bekend worden aan een van de partijen, dan wel die anders dan door onrechtmatig handelen van één der partijen, algemeen
bekend zijn geworden na de datum waarop deze aan de betreffende partij bekend zijn geworden.

Artikel 8: Eigendomsrechten
1. De door opdrachtnemer verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, modellen, offertes, rapportages e.d. zijn en blijven eigendom van de
opdrachtnemer en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet worden gekopieerd, aan derden getoond
of op andere wijze worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden deze bescheiden op eerste verzoek van de opdrachtnemer binnen 14 dagen
franco aan laatstgenoemde te retourneren.
2. Opdrachtnemer is en blijft eigenaar van alle industriële en/of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken, tenzij
deze rechten bij overeenkomst aan opdrachtgever worden overgedragen.
3. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven diens eigendom totdat alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever betreffende die
zaken en daarmee gepaard gaande kosten, alsmede terzake eventuele andere openstaande vorderingen van opdrachtnemer jegens
opdrachtgever volledig zijn betaald.
Artikel 9: Oplevering
1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Haveco Weg- en Waterbouw zal zijn voltooid, nodigt Haveco Weg – en
Waterbouw de opdrachtgever uit om tot opneming van het werk over te gaan. Een ingediende slottermijn of eindafrekening wordt als uitnodiging
tot opneming beschouwd.
2. Indien binnen 2 weken na de opneming van het werk of binnen 2 weken na de schriftelijke uitnodiging tot opneming door Haveco Weg- en
Waterbouw geen gemotiveerde schriftelijke afkeuring van de opdrachtgever is ontvangen, wordt het werk als goedgekeurd beschouwd. Kleine
gebreken of narooiwerkzaamheden, die schriftelijk worden vastgelegd en die het volledige gebruik van het werk door de opdrachtgever niet
belemmeren, zijn geen reden om niet op te leveren.
3. De dag waarop het werk door de opdrachtgever is, of geacht wordt te zijn, goedgekeurd geldt als de dag van oplevering. Tenzij anders is
overeengekomen, geldt geen onderhoudstermijn.
Artikel 10: Meer- en minderwerk
1. Meer- en minderwerken worden, na goedkeuring door opdrachtgever of een door haar aangewezen gemachtigde, uitsluitend schriftelijk
opgedragen, of in de bouwverslagen vastgelegd.
2. In elke bouwvergadering wordt de lijst van meer- en minderwerk behandeld en na overeenstemming over invloed op de aanneemsom en de
uitvoeringsplanning betaalbaar gesteld, zodra de wijziging is uitgevoerd.
3. Opdrachtnemer zal geen meerwerk verrichten dan na voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever. De kosten van het meerwerk worden in
rekening gebracht bij de wederpartij. Indien opdrachtgever niet onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 36 uur na uitvoering van de meerwerk betwist
hiertoe opdracht te hebben gegeven, wordt ervan uitgegaan dat de betreffende opdracht is verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke
opdracht laat de aanspraak op vergoeding van meerwerk onverlet.
Artikel 11: Facturering/Betaling/Zekerheid
1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders door opdrachtnemer op de factuur vermeld.
Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiertoe een factuur zenden.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor periodiek facturen te zenden.
3. Opdrachtnemer kan te allen tijde vooruitbetaling of zekerheid tot maximaal het totaalbedrag van de opdracht verlangen, ook indien dit niet in de
opdrachtbevestiging of overeenkomst is opgenomen. De zekerheidsstelling kan uitsluitend ter bepaling van opdrachtnemer gevraagd worden in de
vorm van een voorschot, hypothecair zekerheidsrecht en/of een pandrecht en/of een afroepbankgarantie.
4. Bij niet tijdige vooruitbetaling of niet verstrekken van de verlangde zekerheidstelling is opdrachtnemer niet gehouden een aanvang te maken met
de werkzaamheden, dan wel deze voort te zetten en is opdrachtnemer desgewenst gerechtigd na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst
als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
5. Opdrachtnemer is bevoegd de bedragen die hij opdrachtgever of andere tot hetzelfde concern als opdrachtgever behorende vennootschappen
eventueel verschuldigd is te verrekenen met bedragen die opdrachtgever verschuldigd is aan opdrachtnemer.
6. Betaling door de opdrachtgever van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde dient te geschieden zonder enige aftrek, korting of
schuldvergelijking.
7. Indien de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt, komen voor haar rekening alle door opdrachtnemer te
maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning of verhaal van haar vordering. Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim bij
het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden. Zodra opdrachtgever in verzuim is, is zij tot
de dag der volledige betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd over het bedrag dat aan de opdrachtnemer is verschuldigd.
8. Al hetgeen opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar indien en voorzover opdrachtgever met betaling in
gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvraag van surséance van betaling, beslag ten laste van opdrachtgever onder opdrachtnemer of
andere derden, stillegging of liquidatie van haar onderneming, dan wel verandering van zeggenschap binnen de onderneming.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Ter zake van tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen is Haveco Weg- en Waterbouw slechts aansprakelijk voor zover deze
tekortkomingen aan haar schuld te wijten zijn. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid is aansprakelijkheid van Haveco Weg- en Waterbouw
voor indirecte gevolgen of bedrijfsschade altijd uitgesloten. Na oplevering is Haveco Weg- en Waterbouw niet meer aansprakelijk voor gebreken,
tenzij het een verborgen gebrek betreft wat de opdrachtgever redelijkerwijs niet op het tijdstip van oplevering had kunnen ontdekken.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of
een onrechtmatige daad van opdrachtnemer c.q. door opdrachtnemer ingeschakelde rechtspersonen of natuurlijke personen, of die op een
andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade en schade wegens
bedrijfsstagnatie en/of gederfde winst, noch voor vorderingen ingesteld door derden, uit welke hoofde dan ook. Ten aanzien van laatstgenoemde
vorderingen vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer volledig.
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Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie, kosten, schaden en interessen, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gebruik door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
- daden en nalatigheden van opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door, vanwege of in het kader van de opdracht
te werk zijn gesteld;
- beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken.
Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd
met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Is deze dekking om welke reden dan ook niet van toepassing, dan is de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde diensten uit hoofde van de onderhavige
overeenkomst gedurende het laatste jaar, exclusief kosten en eventuele schade van derden.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die opdrachtnemer en/of de door haar ingeschakelde derden lijden tijdens de uitvoering van de
opdracht, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de opdrachtnemer.
Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor handelingen van zijn ondergeschikten of door of wegens hem ingeschakelde derden.
Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de
invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken
mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden,
komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag
van de offerte had moeten voorzien.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gesteldheid van de plaats waarop of waarin de werkzaamheden dienen plaats te vinden.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein is verontreinigd, of de uit het werk komende bouwstoffen zijn
verontreinigd, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 13: Overmacht
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke
tussenkomst hetzij gedurende de overmachtsituatie de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele
te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering
van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden.
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al
was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
Artikel 14: Opschorting/ontbinding
1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten
overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de
opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van
faillissement, surséance van betaling, beslag ten laste van opdrachtgever onder opdrachtnemer of andere derden, stillegging, onvoldoende (ten
genoegen van opdrachtnemer te bepalen) kredietlimieten of overschrijding daarvan, liquidatie of gedeeltelijke overdracht, al dan niet tot
zekerheid, van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van (een deel van) zijn vorderingen of (een deel van) zijn
aandelen, alsmede verandering van zeggenschap, is opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst,
hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat opdrachtnemer
tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende rechten.
2. Opdrachtnemer behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of ten dele te ontbinden indien de
opdracht naar mening van de opdrachtnemer c.q. de feitelijke uitvoerder van de overeenkomst buiten schuld van de opdrachtnemer c.q. de
uitvoerder, niet uitvoerbaar blijkt. Opdrachtgever wordt hiervan ten spoedigste op de hoogte gebracht. In het geval van een dergelijke opschorting
is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en blijft zij de overeengekomen vergoeding verschuldigd. In geval dat na
opschorting de overeenkomst later alsnog uitvoerbaar is geworden, kunnen de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden
gebracht bij de opdrachtgever.
3. In geval van opschorting of ontbinding krachtens lid 1 en 2 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds
voldane termijnen.
4. Opdrachtnemer heeft het recht gegevens en zaken die (mede) eigendom zijn van de opdrachtgever, onder zich te houden zolang de
opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
Artikel 15: Verval van recht
1. Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is verricht of afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij
niet binnen redelijke tijd doch in elk geval binnen 14 dagen na einde van de werkzaamheden terzake waarvan hij een klacht heeft, daarvan
schriftelijk kennis heeft gegeven aan opdrachtnemer.
2. Klachten ten aanzien van facturen dienen binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke
waarvan elk beroep op eventuele tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.
Artikel 16: Geschillen, toepasselijk recht en rechtskeuze
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer mochten ontstaan en die niet door middel van overleg tussen partijen kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter van de Rechtbank Maastricht.
3. Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen schriftelijk verklaart dat dit het geval is.
4. Rechtsvorderingen kunnen niet meer worden ingesteld na verloop van twee jaar nadat de opdrachtgever met een tekortkoming van Haveco Wegen Waterbouw bekend is danwel had kunnen zijn. In ieder geval vervalt iedere rechtsvordering vijf jaar na oplevering.
Artikel 17: Slotbepalingen
1. Bij de totstandkoming van een overeenkomst zal de opdrachtnemer te allen tijde deze algemene voorwaarden voor de uitvoering van werken aan
de opdrachtgever overhandigen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14094691. Verder liggen zij te allen tijde ter
inzage op het kantoor van opdrachtnemer en zullen zij op verzoek kosteloos worden toegezonden.
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