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INTERN REGLEMENT 

 
1. Algemeen  

 
Art. 1.1 De vzw "hondenschool Canis Merendree" is gesticht op 27/09/1988 en is aangesloten bij de Koninklijke  

Kynologische Unie Sint-Hubertus (KKUSH) waarvan zij de herzieningsovereenkomst van het traktaat van 6  

januari 1908 erkent, zij aanvaardt de geldende reglementen en die welke in het vervolg vast te stellen zijn en  

verplicht zich hieraan te gehoorzamen.  

 
Art. 1.2 Deze vzw werd opgericht, voor hondenliefhebbers, zonder winstoogmerk. 

 
Art. 1.3 Het huishoudelijk reglement is te raadplegen op de website en hangt uit in het clublokaal.  

 
Art. 1.4 Elk lid verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement bij inschrijving en kan op verzoek een kopie 

ontvangen.  

 
Art. 1.5 Elke wijziging van het huishoudelijk reglement wordt kenbaar gemaakt via de website en een mededeling in  

het clublokaal.  

 
2. Toelating tot de hondenschool  

 
Art. 2.1 De hondenschool bestaat uit de personen die hun lidmaatschap betaald hebben. Een goedkeuring tot  

lidmaatschap wordt onderworpen aan de beslissing van de Raad Van Bestuur van de vzw. Bij weigering door 

de Raad Van Bestuur van de vzw wordt de bijdrage terugbetaald tegen inlevering van de lidkaart.  

 
Art. 2.2 De minimum leeftijd van de geleider is 14 jaar. Uitzonderingen worden na het volgen van een proefperiode  

toegestaan. De jeugdige geleider moet steeds begeleid worden door een volwassene die gedurende de ganse  

les aanwezig is op de terreinen van de club.  

 
Art. 2.3 Honden met afwijkend gedrag (agressie,…) kunnen geweigerd worden.  

 
Art. 2.4 Alle honden die op clubactiviteiten meegebracht worden, moeten een voldoende aantal keer ingeënt zijn  

tegen:  

 De ziekte van Carré = Hondenziekte = Distemper (D)  

 Hepatitis (H)  

 Parvovirose = Kattenziekte (P)  
 Kennelhoest (PB)  

Facultatief zijn:  

 Ziekte van Weil = Rattenziekte = Leptospirose (L)  

 Rabiës = Hondsdolheid  

De inentingen moeten binnen de normaal voorziene tijd herhaald worden. Bij herhalen van het lidmaatschap  

dient dit attest voorgelegd te worden.  

 
Titeren is toegestaan vanaf de leeftijd van 1 jaar voor D, H en P. Voor PB moet gevaccineerd worden. 

 
Art. 2.5 Honden die loops of ziek zijn, teven die hoog drachtig zijn of nog geen maand geworpen hebben, zal men niet 

meebrengen op het terrein.  

 
Art. 2.6 Het bestuur wordt van elke besmettelijke ziekte die een hond van een lid heeft, onmiddellijk in kennis 

gebracht. De bestuursleden zijn gemachtigd een veearts te raadplegen bij eventuele discussies over de 

ziektetoestand, en dit op kosten van het lid.  
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3. Bijzondere toelatingsvoorwaarden  

 
3.1 Pups 

 
Art. 3.1.1 Pups kunnen starten tussen de leeftijd van 8 en 14 weken. Het is aangewezen pas te starten 1 week nadat de 

pup bij de nieuwe eigenaar is.  

 
3.2 Instroom  

 
Art. 3.2.1 Pups vanaf 15 weken en oudere honden starten in de instroom klas. 

 
3.3 Gehoorzaamheid 

 
Art. 3.3.1 Kandidaat leden die reeds les volgden met dezelfde hond in een andere hondenschool en minimum niveau B- 

klas hebben, mogen starten in een vergelijkbare klas. Dit wordt geëvalueerd door de instructeur. Het is echter  

aangewezen om te starten via de instroom.  

 
Art. 3.3.2 Geleiders kunnen, na overleg tussen de instructeurs en de hoofdinstructeur, te allen tijde teruggezet worden  

naar een lagere klas. Beroep is mogelijk bij de Raad Van Bestuur.  

 
3.4 Agility  

 
Art. 3.4.1 Kandidaat leden agility dienen te slagen voor een toelatingsproef. De inhoud van deze proef is te raadplegen 

op de website of op vraag bij de agility instructeurs.  

 
4. lidmaatschap  

 
4.1 pups  

 
Art. 4.1.1 Het lidmaatschap pups duurt 11 lessen. De eerste les is een gratis proefles waarna de geleider inschrijft en 10  

leskaarten ontvangt. Deze zijn maximaal 4 maanden geldig.  

 
Art 4.1.2 Na de proefles kunnen pups met probleemgedrag geweigerd worden. 

Beroep is mogelijk bij de Raad Van Bestuur. 

 
Art. 4.1.3 De bijdrage voor de 11-delige puppycursus bedraagt 75 euro.  

 
Art. 4.1.4 Geleiders die na 11 lessen lid willen blijven, gaan over naar de A1 klas en betalen 30 euro voor de rest van het  

eerste jaar (maand van inschrijving + 11 maand). Pups met probleemgedrag kunnen door de instructeurs, in  

overleg met de hoofdinstructeur geweigerd worden in de A1 klas. Bij twijfel kan een overgangsproef en/of  

gedragstest afgenomen worden. Beroep is mogelijk bij de Raad Van Bestuur.  

 
Art. 4.1.5 Reeds aangesloten leden betalen voor de puppycursus 50 euro. Na de cursus betalen ze voor de extra hond 

(indien van toepassing).  

 
4.2 instroom  

 
Art. 4.2.1 Het lidmaatschap instroom duurt 11 lessen. De eerste les is een gratis proefles waarna de geleider inschrijft en  

10 leskaarten ontvangt. Deze zijn maximaal 4 maanden geldig.  

 
Art. 4.2.2 Na de proefles kunnen honden met probleemgedrag geweigerd worden. 

Beroep is mogelijk bij de Raad Van Bestuur.  

 
Art. 4.2.3 De bijdrage via de instroom bedraagt 75 euro.  
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Art. 4.2.4 De instroom omvat 4 lessen en start elke eerste dinsdag van de maand. In principe volg je deze cursus slechts  

1 keer volledig met een maximum van 8 lessen. De resterende leskaarten kunnen gebruikt worden in de A1  

klas en dit enkel op dinsdag.  

 
Art. 4.2.5 Geleiders die na de 11 lessen lid willen blijven, gaan over naar de A1 klas en betalen 30 euro voor de rest van  

het eerste jaar (maand van inschrijving + 11 maand). Honden met probleemgedrag kunnen door de  

instructeurs, in overleg met de hoofdinstructeur geweigerd worden in de A1 klas. Bij twijfel kan een  

overgangsproef en/of gedragstest afgenomen worden. Beroep is mogelijk bij de Raad Van Bestuur. 

 

4.3 Andere honden  

 
Art. 4.3.1 Met “andere honden” worden geleiders en honden bedoelt die niet via pups of instroom lid worden. B.v. via  

de agility cursussen of ervaren geleiders/honden van een andere hondenschool enz…  

 
Art. 4.3.2 Het lidmaatschap duurt 11 lessen (10 lessen voor agility). De eerste les is een gratis proefles (Voor de agility is  

er geen proefles voorzien, wel een toegangsproef) waarna de geleider inschrijft en 10 leskaarten ontvangt.  

Deze zijn maximaal 4 maanden geldig.  

 
Art. 4.3.3 Na de proefles kunnen honden met probleemgedrag geweigerd worden. 

Beroep is mogelijk bij de Raad Van Bestuur.  

 
Art. 4.3.4 De bijdrage voor de “andere honden” bedraagt 75 euro.  

 
Art. 4.3.5 Geleiders die na de 10 of 11 lessen lid willen blijven, betalen 30 euro voor de rest van het eerste jaar (maand  

van inschrijving + 11 maand). Honden met probleemgedrag kunnen door de instructeurs, in overleg met de  

hoofdinstructeur geweigerd worden. Bij twijfel kan een overgangsproef en/of gedragstest afgenomen worden.  

Beroep is mogelijk bij de Raad Van Bestuur.  

 
4.4 Verder lidmaatschap voor alle honden en meerdere honden in een gezin 

 
Art. 4.4.1 Het lidgeld voor het tweede jaar bedraagt 60 euro. 

Het lidgeld vanaf het 3de jaar bedraagt 30 euro.  

 
Art. 4.4.2 Vanaf een 2de hond in het gezin betaal je 30 euro.  

 
4.5 Ereleden  

 
Art 4.5.1 Ereleden worden door de raad van bestuur benoemd. Zij betalen geen lidgeld. 

 
4.6 Steunende leden 

 
Art 4.6.1 Steunende leden betalen 30 euro lidgeld per jaar.  

 
5 Lesgeld  

 
Art 5.1 Het lesgeld bedraagt 1 euro. Hierbij ontvangt men een drankbonnetje ter waarde van een standaard 

consumptie.  

 
Art. 5.2 Het lesgeld is van toepassing op elk lid (ook ereleden) voor elke les met uitzondering van de puppycursus en  

de instroom indien men nog beschikt over leskaarten pups of instroom.  

 
6. Andere dienstverlening  

 
Art. 6.1 Naast de reguliere werking van de hondenschool, organiseert de vzw voordrachten, workshops enz… Deze  

worden vermeld op de website en in de nieuwsbrieven. De tarieven en/of de dienstverlening vallen onder de  

verantwoordelijkheid van de Raad Van Bestuur.  
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7. Werking  

 
Art. 7.1 Ieder lid, behalve de geleiders van pups en geleiders via instroom, zal voor de aanvang van de les zijn 

(naam)plaatje halen in de kantine, betaalt hierbij het lesgeld en ontvangt ook het drankbonnetje.  

 
Art. 7.2 Leden van andere clubs kunnen een gastles volgen, mits betaling van een bijdrage van 3 euro per les per hond,  

inclusief een drankbonnetje. Er mogen maximum 2 lessen per maand en per discipline gevolgd worden met  

een maximum van 5 lessen per jaar per discipline. Wie een gastles volgt, verklaart zich akkoord met het  

huishoudelijk reglement.  

 
Art. 7.3 De leden die deelnemen aan de lessen worden geacht te helpen bij het opstellen en wegbergen van de 

toestellen.  

 
Art. 7.4 Uitwerpselen of braaksel van de hond op het terrein worden door de geleider onmiddellijk opgeruimd. Het  

plaspleintje is er in eerste instantie om voor de aanvang van de les gebruikt te worden. Het is ten sterkste aan  

te raden om je hond lang genoeg uit te laten vooraleer je naar de les komt, en geen eten te geven een paar  

uur voor de lessen.  

 
Art. 7.5.1 Prikbanden en slipkettingen zijn verboden. 

 
Art. 7.5.2 Op de hondenschool is enkel een vaste (lederen of kunststoffen) halsband toegelaten. Tuigjes e.a. kan enkel  

mits goedkeuring instructeur, na overleg met de hoofdinstructeur.  

 
Art. 7.5.3 Vanaf de C-groep en de agility Advanced zijn jachtlijnen, sliplijnen en showlijnen (m.a.w. alles wat stropt)  

toegelaten op voorwaarde dat ze niet met dit doel gebruikt worden. Naast de vaste halsband geven we echter  

de voorkeur aan een niet stroppende sliplijn (sliplijn met stopper of een “half-choke”)  

 
Art. 7.5.4 Inbreuken op Art. 8.5.1 t.e.m. 8.5.3 worden gesanctioneerd met uitsluiting en/of schorsing.  

Art. 7.6 De honden komen naar de lessen aan de leiband, onder de controle van de geleider. Het benaderen van  

andere honden wordt voorkomen. Honden worden nooit losgelaten, behalve wanneer het lesverband het  

toestaat.  

 
Art. 7.7 Elke vorm van agressie, zowel fysiek of mentaal, is verboden, zoals b.v. rukken aan de leiband.  

 
Art. 7.8 De geleiders worden in volgorde bepaald door de instructeur toegelaten op het terrein. 

 
Art. 7.9 Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt. Geschillen worden buiten de les behandeld,  

eventueel in samenspraak met de hoofdinstructeur.  

 
Art. 7.10 De hondenschool beschikt over een website met een aantal beveiligde pagina ‘s. Leden hebben enkel toegang  

tot de beveiligde pagina 's waarvoor ze lid zijn of de disciplines die ze actief beoefenen:  

PUPS hebben enkel toegang tot de pagina pups  

INSTROOM en T-KLAS heeft enkel toegang tot de pagina instroom  

A1, A2, B, C, D en D+ heeft enkel toegang tot de pagina gehoorzaamheid  

AGILITY (basic, advanced en expert) heeft enkel toegang tot de pagina agility  

Het is verboden onderling codes uit te wisselen. Inbreuken worden bestraft met uitsluiting.  

 
Art. 7.11 Geen enkele publicatie (o.a. documenten, brochures, video’s, foto’s,…) van Dogs For Fun (hondenschool Canis  

Merendree vzw) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of  

openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,  
opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.  

Dogs For Fun is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het imiteren van  
inhoud van deze publicaties.  
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8. Lesuren 

 
Art. 8.1 De lesuren zijn terug te vinden op de website. Deze uren kunnen naargelang de noodzaak gewijzigd worden op  

vraag van de instructeurs, met instemming van de Raad Van Bestuur.  

 
Art. 8.2 Last minute wijzigingen of afgelastingen worden gecommuniceerd via facebook of twitter. 

 
9. Indeling en overgangen  

 
Art. 9.1 De honden worden ingedeeld in groepen en/of levels. Deze zijn terug te vinden op de website. Wijzigingen in 

het programma en/of de indeling gebeuren op vraag van de instructeurs, met instemming van de Raad Van 

Bestuur.  

 
Art. 9.2 De inhoud van alle overgangs- en toelatingsproeven, behalve van het officieel brevet gehoorzaamheid en de 

T.A.P agility, wordt bepaald door de instructeurs, met instemming van de Raad Van Bestuur.  

 
Art. 9.3 Regeling betreffende de diverse overgangs- en toelatingsproeven, zijn terug te vinden op de website. Deze  

regeling kan naargelang de noodzaak gewijzigd worden op vraag van de instructeurs, met instemming van de  

Raad Van Bestuur.  

 

10. Terrein en clubhuis 

 
Art. 10.1 Roken op de lesterreinen en in het clubhuis is verboden.  

 
Art. 10.2 Iedere persoon heeft, tijdens de openingsuren van de club, toegang tot het clubhuis. Het clubhuis wordt  

betreden op eigen risico.  

 
Art. 10.3 Honden zijn toegelaten in het clubhuis. In het clubhuis blijven de honden aan de leiband. De geleider houdt  

ten allen tijde zijn hond in de gaten en beloont deze geregeld voor gewenst gedrag. De hondenschool kan in  

geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor moeilijkheden of schade. De geleider van de hond  

draagt alle verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat de honden geen hinder veroorzaken. Het wordt ten  

stelligste aangeraden om een familiale verzekering te hebben.  

 
Art. 10.4 Buiten de lesuren mogen geen honden op het terrein, tenzij onder begeleiding van een instructeur.  

 
Art. 10.5 Op het volledige domein worden honden nooit losgelaten, behalve in het kader van de lessen in opdracht van 

de instructeur.  

 
Art. 10.6 Tijdens de puppylessen en de instroom mogen meerdere leden van het gezin, mits toelating van de  

instructeur, de lessen volgen. Bij de andere lessen mag er slechts 1 geleider per hond op het terrein.  

 
11. Uitsluiting - schorsing - strafbepalingen  

 
Art. 11.1 Honden/geleiders die de les verstoren kunnen verzocht worden de terreinen te verlaten. Vervolgens wordt er  

samen naar een geschikte oplossing gezocht.  

 
Art. 11.2 Honden/geleiders kunnen tijdelijk of definitief geschorst worden. 

 
Art. 11.3 De Raad Van Bestuur van de vzw of de algemene vergadering mag geen strafbepalingen uitspreken zonder dat  

de belanghebbende uitgenodigd werd om zich te verdedigen.  

 
Art. 11.4 Elke persoon, door een strafbepaling getroffen, waarvan de uitwerking zich beperkt tot de kring van de  

vereniging, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad, indien zij meent dat de beslissing  
tegen haar genomen de statuten niet eerbiedigt. Dit beroep is in elk geval ontvangbaar, indien de vereniging  

de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de KKUSH aanvraagt.  

 
Art. 11.5 De persoon, getroffen door een strafbepaling, zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal,  
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op dezelfde wijze, van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden.  

 
12. Privacyverklaring 

 
De vzw hondenschool Canis Merendree hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze  

privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij  

omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met  

persoonsgegevens. De vzw "hondenschool Canis Merendree houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en  

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij in  

ieder geval:  

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en  

type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;  

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de  

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw  

persoonsgegevens;  

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw  

persoonsgegevens gewaarborgd is;  

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden  

waarvoor ze zijn verstrekt;  

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.  

Als vzw "hondenschool Canis Merendree zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met  

ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:  

vzw hondenschool Canis Merendree  

Molenslagkouter 18  

8950 Merendree  

info@dogsforfun.be  

 
12.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens  

Uw persoonsgegevens worden door de vzw hondenschool Canis Merendree verwerkt ten behoeve van de volgende  

doeleinden en rechtsgronden :  

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw hondenschool Canis Merendree.  

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.  

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid.  

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen, opslaan  

en verwerken:  

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail  

• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, Rijksregisternummer  

• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit  

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.  

12.2 Verstrekking aan derden  

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering  

van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor o.a.:  

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);  

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, digitale inschrijvingen voor activiteiten,…);  

• het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.  

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben  

afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw  

mailto:info@dogsforfun.be
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persoonsgegevens te waarborgen.  

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en  

toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons  
opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het  

recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking  

voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

12.3 Minderjarigen  

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor  

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

12.4 Bewaartermijn  

De vzw hondenschool Canis Merendree bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk (max. 5 jaar) voor  

het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

12.5 Beveiliging van de gegevens  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te  

beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  

• Alle personen die namens de vzw hondenschool Canis Merendree van uw gegevens kennis kunnen nemen,  

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;  

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische  

incidenten;  

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

12.6 Uw rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de  

contactpagina van onze website www.dogsforfun.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u  

adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te  

sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie  

gaat.  

Tevens kunt u verzet maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door één  

van onze verwerkers.  

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct  

aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde  

verzoeken.  

12.7 Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact 

met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de  

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.  

 
12.8 Wijziging privacy statement  

 
vzw hondenschool Canis Merendree kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging  

doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25-05-2018. 

 


