Vaartochten vanuit

Zwolle/Kampen
NIEUW

LUXE LUNCHVAART
Combineer een dagje winkelen
of een stadswandeling door
Zwolle met een tochtje over
het Zwarte Water. Wij varen
richting Zwartsluis en weer
terug, langs de nieuwe Zwolse
wijk Stadhagen, Hasselt en de
Overijsselse Vecht. Tijdens de tocht zal een luxe
lunch worden geserveerd.

HARDERWIJK
Vanaf Zwolle de Spooldersluis
varen wij de IJssel op en
passeren Zalk en Kampen. Via
het Keteldiep komen wij op
het Vossemeer en gaan dan
via de Roggebotsluis naar het
Drontermeer en Veluwemeer
naar Harderwijk.

DEVENTER

RONDJE IJSSELDELTA

SNEEK-LEMMER SKÛTSJESILEN

MEDEMBLIK

Onderweg naar Deventer kunt u genieten van de
prachtige uiterwaarden, die een keur aan flora
en fauna bieden. Op de route passeren we onder
andere de plaatsen: Hattem, Wijhe, Veessen en
Olst. In de Hanzestad Deventer kunt u een aantal
musea bezoeken zoals het Museum de Waag en het
Speelgoedmuseum. Natuurlijk is de oude binnenstad
ook een bezoek waard.

Een tocht door het fraaie Overijsselse landschap en
natuurschoon. Vanuit Zwolle varen we via de Spooldersluis de IJssel af. Het partyschip voert u over de
IJssel via Zalk en Kampen naar het Ketelmeer. Vervolgens varen we via Schokkerhaven, Ramspol, Zwarte
Meer, het Vogeleiland, Zwartewater, Genemuiden,
Zwartsluis en Hasselt weer terug naar Zwolle.

De touringcar brengt u van Zwolle naar Sneek, waar u
bij ons aan boord stapt voor een vaartocht naar het
oude vissersstadje Lemmer, wat ook wel de poort van
Friesland wordt genoemd. Hier kunt u de spannende
wedstrijd van het SKS
Skûtsjesilen volgen vanaf ons
schip. Vervolgens varen wij over
het IJsselmeer langs Urk op. Bij
de Ketelbrug gaan wij via het
Ketelmeer naar het Keteldiep.
Over de Ijssel, langs Kampen
eindigen wij de vaartocht in
Zwolle.

Tijdens deze schitterende
tocht vaart u over de
IJssel langs Kampen, het
Ketelmeer, Urk over het
IJsselmeer naar Medemblik.
Fraaie monumenten en
musea nodigen uit tot een
bezoek, zoals het 13e-eeuwse
kasteel Radboud, het unieke
stoommachinemuseum, meelmolen “De Herder” en
het bakkerijmuseum.

V Zwolle
V Zwolle
V Deventer

9.30 uur
15.45 uur

A Deventer

13.30 uur
19:00 uur

A Zwolle

10.00 uur

DATA DAGTOCHT

juni: wo 23
DATUM DAGTOCHT

A Zwolle

16.00 uur

juli: vr 9, vr 16, za 24
augustus: vr 6, wo 25

augustus: za 7
TARIEF 				

TARIEF 				

€ 65,00

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak en luxe lunch

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner
V Zwolle

11.30 uur

A Zwolle

14.30 uur

V Zwolle
A Harderwijk

juli:
zo 4, zo 18, zo 25
augustus: zo 8, zo 22

DATA DAGTOCHT

juni:

zo 20

A Kampen

08.00 uur
13.30 uur
19.15 uur

DATUM DAGTOCHT
TARIEF 				

V Kampen
V Harderwijk
A Zwolle

09.30 uur
15.30 uur
21.00 uur

juli: 		 vr 30

€ 38,50

inclusief vaartocht en luxe lunch

TARIEF 				

€ 70,00

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

ELBURG NIEUW
Vanaf Zwolle over de
IJssel, Vossemeer en het
Drontermeer naar het oude
vestingstadje Elburg. Het
stadje ademt nog steeds de
sfeer van de middeleeuwen.
Aan de rijke historie heeft
Elburg mooie bezienswaardigheden overgehouden.
De oude visafslag en de Bottermuseumwerf zijn een
bezichtiging waard.
V Zwolle
A Elburg
A Kampen

09.30 uur
14.00 uur
18.40 uur

V Kampen
V Elburg
A Zwolle

11.00 uur
16.00 uur
20.30 uur

ENKHUIZEN

V Zwolle
DATUM DAGTOCHT

augustus: za 21

A Enkhuizen
A Kampen

TARIEF 				

8.30 uur
13.00 uur
18.40 uur

BORRELVAART
Gezellig met borrelen aan boord van onze schepen.
Geniet (binnen en buiten) van het uitzicht dat de
omgeving van Zwolle (rondom het Zwarte Water)
biedt vanaf het water en tijdens de vaart wordt
er een luxe hapjes geserveerd. Wij varen richting
Zwartsluis en weer terug, langs de nieuwe Zwolse wijk
Stadhagen, Hasselt en de Overijsselse Vecht.
V Zwolle

Tijdens deze schitterende tocht vaart u over de
IJssel langs Kampen, het Ketelmeer, Urk over het
IJsselmeer naar Enkhuizen. Bezienswaardigheden zijn
er genoeg. Het Zuiderzeemuseum is zeer de moeite
waard om te bezoeken. Voor
de kinderen is er in Enkhuizen
het Sprookjeswonderland.
Verder zijn er in de sfeervolle
binnenstad van Enkhuizen
natuurlijk ook tal van andere
bezienswaardigheden.
V Kampen
V Enkhuizen
A Zwolle

10.00 uur
15.30 uur
20.30 uur

15.30 uur

DATA DAGTOCHT

juni:

zo 20

18.00 uur

juli:
zo 4, zo 18, zo 25
augustus: zo 8, zo 22
€ 35,00

V Zwolle

za 17

10.00 uur
15.30 uur

V Urk

ZUTPHEN
Over de prachtige rivier de IJssel vaart u naar
Zutphen, de schitterende Toren- en Hanzestad aan
de IJssel. Onderweg passeren wij Hattem, Wijhe,
Veessen, Olst, Deventer, Gorssel en de ruïne van
Nijenbeek.
9.00 uur
16.00 uur

A Zutphen
A Zwolle

14.00 uur
19.30 uur

A Urk
A Zwolle

13.30 uur
19.30 uur

DATA DAGTOCHT

juni:

wo 30

TARIEF 				

augustus: do 26

V Touringcar

9.15 uur
Zwolle
V Sneek
10.30 uur
V wedstrijdveld 16.15 uur
SKS Lemmer

augustus: za 28

DATUM DAGTOCHT

augustus:

VAARTOCHTEN VANUIT
MEPPEL EN DEVENTER

VINDT U OP DE ANDERE ZIJDE

€ 70,00

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

TARIEF 				

10.15 uur
Sneek
A wedstrijdveld 13.45 uur
SKS Lemmer		
A Zwolle
21.00 uur

DATUM DAGTOCHT

V Medemblik
A Zwolle

9.30 uur
15.30 uur
21.00 uur

augustus: vr 20

TARIEF 				

€ 70,00

TARIEF 				

€ 72,50

inclusief vaartocht, busvervoer, koffie (2x) met appelgebak,
lunch en diner

DOESBURG
Vanuit Zwolle gaan wij via de
Spooldersluis de IJssel op richting
het zuiden. Wij passeren Hattem,
Wijhe, Olst, Deventer en Gorssel.
Vlak voor Zutphen kunt u de
ruïne van Nijenbeek en het begin
van het Twentekanaal zien. Na
Zutphen gaan wij via Brummen, Bronckhorst en Dieren
naar Doesburg. Op de terugweg eindigt de vaartocht
in Deventer, waar een touringcar u weer naar Zwolle
brengt.

€ 65,00

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

A Kampen

V Kampen

augustus: do 5

DATUM DAGTOCHT

V Zwolle

A Doesburg

V Doesburg

9.00 uur
17.00 uur

V Touringcar

19.45 uur

A Touringcar

A Deventer

15.15 uur
19.30 uur

Onze
vertrekplaatsen
DEVENTER

Verlaagde Wellepad (Welle 19, 7411 CA)

ZWOLLE

Scaniahaven (Russenweg 18, 8041 AL)

KAMPEN

IJsselkade (IJsselkade 40, 8261 AE)

MEPPEL

Jan van de Boschkade
(Jan van de Boschkade 5, 7941 EN)

20.30 uur

Zwolle

za 14
DATUM DAGTOCHT

TARIEF 				

A Touringcar

8.00 uur
13.30 uur
19.15 uur

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

Deventer

DATA DAGTOCHT

juli:

Vanaf Zwolle over de IJssel, Ketelmeer en IJsselmeer
varen we u naar het unieke vissersplaatsje Urk.
Dit schitterende voormalige
eiland staat bekend om zijn
prachtige klederdracht en
bedrijvige visserij. Naast een
wandeling door de haven
kunt u hier onder meer ook
een bezoek brengen aan het
museum ”Het Oude Raadhuis”
waar de visvangst van vroeger
tot heden tentoongesteld wordt. De terugreis gaat
via Ramspol, Zwarte meer, het Vogeleiland, Zwarte
Water, Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt weer terug
naar Zwolle.

inclusief vaartocht, luxe hapjes en een glas cava

V Zutphen

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

A Zwolle

TARIEF 				

V Zwolle

€ 70,00

URK

V Zwolle
A Medemblik

€ 48,50

juli:

za 31

€ 64,00

inclusief bootreis, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

Geniet van
de mooiste
dagtochten

TARIEF 				

€ 72,50

inclusief vaartocht, busvervoer, koffie (2x) met appelgebak,
lunch en diner

085 - 046 60 91 • 0522 – 25 50 60
info@janplezier.nl • www.janplezier.nl
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Vaartochten vanuit

Deventer
LUXE LUNCHVAART

Combineer een dagje winkelen of een stadswandeling
door Deventer met een tochtje over de IJssel.
Wij varen naar Zutphen en weer terug, de tocht
komt langs Gorssel, Nijenbeek en het begin van het
Twentekanaal. Tijdens de tocht zal een luxe lunch
worden geserveerd.
V Deventer

11.30 uur

A Deventer

14.30 uur

Vaartochten vanuit
HATTEM

DOESBURG

Tijdens de tocht naar Hattem passeren wij onder
andere de plaatsen Olst, Veessen en Wijhe, waarna
wij Hattem zullen bereiken. In de Hanzestad Hattem
kunt u een aantal musea bezoeken zoals het Ned.
Bakkerij museum “Het Warme land” of het Anton
Pieckmuseum en het Voerman museum.

Tijdens de tocht naar Doesburg passeren wij onder
andere de plaatsen Gorssel, Nijenbeek, Zutphen,
Brummen, Bronkhorst en Dieren, waarna wij Doesburg
zullen bereiken. In de Hanzestad Doesburg kunt u
een bezoek brengen aan het gezellige centrum of het
mosterdmuseum.

V Deventer
V Hattem

10.30 uur
15.00 uur

A Hattem
A Deventer

13.00 uur
18.30 uur

DATA DAGTOCHT

juli: 		 do 22

Een dag om
nooit meer
te vergeten
Geniet van de mooiste dagtochten
op de Nederlandse rivieren met
Jan Plezier. U bent van harte
welkom aan boord van de Organza
en Nirvana, die u langs de meest
prachtige plekken brengt.
LET OP: De vaartochten gaan
alleen door als de coronaregels het
toelaten en worden uitgevoerd
conform de regelgeving. Bekijk
de algemene richtlijnen En onze
maatregelen op janplezier.nl

DATA LUXE LUNCHVAART

juni: 			

zo 13, zo 27

juli:
		
augustus:

zo 11, wo 21
zo 1, zo 15

TARIEF			

€ 38,50

inclusief vaartocht en luxe lunch

BORRELVAART
Gezellig met borrelen aan boord van onze schepen.
Geniet (binnen en buiten) van het uitzicht dat de
Hanzestad Deventer biedt
vanaf het water en tijdens de
vaart worden er luxe hapjes
geserveerd. Wij varen naar
Zutphen en weer terug, de
tocht komt langs Gorssel,
Nijenbeek en het begin van het
Twentekanaal.

V Doesburg

10.00 uur
16.00 uur

A Doesburg
A Deventer

wo 18

TARIEF 				

juni:
€ 65,00

14.00 uur
19.30 uur

juli: wo 14
augustus: wo 11, do 19

DATA DAGTOCHT

augustus:

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

Kijk
voor meer
vaarroutes en
informatie op
janplezier.nl

V Deventer

do 17

TARIEF			

€ 65,00

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

ELBURG

URK

Vanuit Deventer gaan wij over de IJssel richting
Olst, Wijhe, Hattem, Zwolle en Kampen. Vervolgens
over het Keteldiep naar de Ketelsluis en dan
het Vossemeer op. Door de Roggebotsluis het
Drontermeer op naar Elburg. Op de terugweg eindigt
de vaartocht in Kampen, waar een touringcar u weer
naar Deventer brengt.

Onderweg naar Urk passeren wij onder andere de
plaatsen Olst, Veessen, Wijhe, Kampen waarna wij via
het Keteldiep, Ketelmeer en IJsselmeer, Urk zullen
bereiken. Op het voormalig eiland Urk krijgt u de
gelegenheid om een bezoek te brengen aan de
vuurtoren of het vissersmuseum of om een wandeling
te maken door de haven.

V Deventer

9.00 uur
17.00 uur

A Elburg
A Kampen

15.00 uur
19.30 uur

V Deventer

V Elburg
V Touringcar

19.45 uur

A Touringcar

20.30 uur

DATUM DAGTOCHT

Kampen

Deventer

DATUM DAGTOCHT

augustus:

V Urk

juli:
vr 13

8.oo uur
14.30 uur

A Urk
A Deventer

di 20

12.45 uur
20.30 uur

€ 65,00

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner
V Deventer

15.30 uur

A Deventer

18.00 uur

TARIEF 				

€ 72,50

inclusief vaartocht, busvervoer, koffie (2x) met appelgebak,
DATA BORRELVAART

juni: 		

zo 13, zo 27

juli:
augustus:

TARIEF 		

inclusief vaartocht, luxe hapjes en een glas cava

zo 13, zo 27
zo 1, zo 15
€ 35,00

lunch en diner

KAMPEN
Onderweg naar Kampen passeren wij onder andere de
plaatsen Olst, Veessen en Wijhe, waarna wij Kampen
zullen bereiken. In de Hanzestad Kampen zijn tijdens
deze dagen de gezellige Kamper Ui(t) dagen.
V Deventer
V Kampen

9.15 uur
14.30 uur

A Kampen
A Deventer

12.30 uur
19.30 uur

ARNHEM
Tijdens de tocht naar Arnhem zullen wij onder anderen
de volgende plaatsen passeren Gorssel, Nijenbeek,
Zutphen, Brummen, Bronkhorst, Dieren en Doesburg.
Na Doesburg krijgt u een mooi uitzicht op de Posbank
en de Veluwezoom en bij Huissen zullen we dan de IJssel
verlaten om het laatste stukje over de Nederrijn naar
Arnhem te varen. In Arnhem krijgt u de gelegenheid om
een bezoek te brengen aan het gezellige centrum.

V Arnhem

VAARTOCHTEN VANUIT
ZWOLLE/KAMPEN

VINDT U OP DE ANDERE ZIJDE

do 15

ELBURG

V Meppel
V Elburg

9.00 uur
15.30 uur

DATUM DAGTOCHT

A Meppel

juli:

13.30 uur
20.00 uur

wo 28

TARIEF 				

€ 70,00

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

V Meppel
V Kampen

KAMPEN

9.30 uur
15.00 uur

A Kampen
A Meppel

V Hattem

8.30 uur
16.30 uur

A Arnhem
A Deventer

14.30 uur
20.15 uur

DATUM DAGTOCHT

juli:

DATUM DAGTOCHT

vr 23

10.00 uur
15.30 uur

DATUM DAGTOCHT

A Hattem
A Meppel

13.30 uur
19.00 uur

juli:		 do 29

TARIEF 				

€ 65,00

V Meppel
V Enkhuizen

URK
Vanuit Meppel gaan wij het Meppelerdiep op naar
Zwartsluis, daarna via het Zwarte Water, Genemuiden
en over het Zwarte Meer, langs Ramsdiep en
Schokkerhaven naar het Ketelmeer. Als we de
Ketelbrug zijn gepasseerd, zullen we het laatste
stuk over het IJsselmeer naar Urk varen alwaar u de
gelegenheid krijgt om een bezoek te brengen aan Urk.
V Meppel
V Urk

10.00 uur
15.45 uur

juli: 		 wo 7

13.00 uur
19.30 uur

A Urk
A Meppel

13.45 uur
19.30 uur

augustus: ma 23

TARIEF 				

€ 65,00

inclusief bootreis, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

DEVENTER
Als wij Meppel verlaten gaan wij via het Meppelerdiep
naar Zwartsluis om via het Zwarte Water, langs
Hasselt bij Zwolle de Spooldersluis te passeren en
daarna via de Gelderse IJssel langs Hattem, Wijhe,
Olst in Deventer aan te komen, waar u de gelegenheid
krijgt om een bezoek te brengen aan het centrum.
V Meppel

8.30 uur
15.30 uur

A Deventer
A Meppel

14.00 uur
20.15 uur

juli:		 do 8

€ 65,00

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

TARIEF 		

		

DATUM DAGTOCHT

augustus:

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

DATUM DAGTOCHT

A Meppel

13.30 uur
20.30 uur

augustus: di 3

TARIEF 				

€ 70,00

LEMMER-SNEEK SKÛTSJESILEN
Als wij Meppel verlaten gaan wij via het Meppelerdiep naar Zwartsluis om via het Zwarte Water, het
Zwarte Meer en het Ramsdiep bij Schokkerhaven uit
te komen op het Ketelmeer en vervolgens via het
IJsselmeer in Lemmer aan te komen. Hier kunt u de
spannende wedstrijd van het
SKS Skûtsjesilen volgen vanaf
ons schip. Na de wedstrijd gaan
wij via Prinses Margrietsluis, het
Prinses Margrietkanaal en de
Friese meren naar Sneek, waar
een touringcar gereed staat om
u terug te brengen naar Meppel.
V Meppel

8.30 uur
V Wedstrijdveld 16.15 uur
Lemmer

A Wedstrijdveld 13.45 uur

V Touringcar

A Touringcar

19.40 uur

Sneek

Lemmer
A Sneek

€ 70,00

19.30 uur
20.30 uur

Meppel
augustus: wo 4
€ 72,50

inclusief vaartocht, busvervoer, koffie (2x) met appelgebak, lunch
en diner

LUNCH

•Wit en bruinbrood, roggebrood, krentenbrood,
kroket, huzarensalade, vleeswaren, kaas, jam
en roomboter
•Twee kopjes koffie, thee of melk

LUXE LUNCH

•Kop mosterdsoep met verse bieslook
•Diverse soorten luxe broodjes en krentenbrood
•Diverse soorten vleeswaren en kaas
•Sandwiches met zalm, ijsbergsla en verse
kruiden
•Diverse soorten zoete broodjes
•Ambachtelijke rundvleeskroket
•Waldorfsalade
•Twee kopjes koffie, thee, melk of karnemelk
Let op: alleen geserveerd bij de luxe lunchvaart en rondje
IJsseldelta

LUXE HAPJES

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

TARIEF 				
TARIEF 				

A Enkhuizen

di 24

€ 65,00

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner
€ 65,00

8.30 uur
15.30 uur

DATUM DAGTOCHT

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner
TARIEF 			

Vanuit Meppel gaan wij het
Meppelerdiep op naar Zwartsluis,
daarna via het Zwarte Water,
Genemuiden en over het
Zwarte meer, langs Ramsdiep
en Schokkerhaven naar het
Ketelmeer. Als we de Ketelbrug
zijn gepasseerd, zullen we over IJsselmeer langs Urk
varen naar Enkhuizen. Bezienswaardigheden zijn er
genoeg. Het Zuiderzeemuseum is zeer de moeite
waard om te bezoeken. Voor de kinderen is er in
Enkhuizen het Sprookjeswonderland. Verder zijn er in
de sfeervolle binnenstad van Enkhuizen natuurlijk ook
tal van andere bezienswaardigheden.

inclusief vaartocht, koffie (2x) met appelgebak, lunch en diner

DATA DAGTOCHT

Als wij Meppel verlaten gaan wij via het Meppelerdiep
naar Zwartsluis en het Zwarte Water, langs Hasselt
om bij Zwolle de Spooldersluis te passeren en via
de IJssel in Kampen aan te
komen. Vanuit Kampen varen
wij over het Ketelmeer langs
Schokkerhaven, Ramsdiep,
Zwartemeer, het Zwarte
Water en Zwartsluis naar het
Meppelerdiep om weer in
Meppel aan te komen.

TARIEF 				

augustus: do 12

A Elburg

V Meppel

Aan boord serveren wij

ENKHUIZEN

Vanuit Meppel brengen wij u over het Meppellerdiep en
het Zwarte Water (langs Zwartsluis en Hasselt) via de
Spooldersluis bij Zwolle op de IJssel naar Hattem.
In Hattem kunt u 2 uur van boord om het authentieke
centrum te bekijken of een bezoek te brengen aan het
Anton Pieckmuseum of het Bakkerijmuseum.
Daarna brengen wij u weer terug naar Meppel.

V Deventer
V Deventer

DATA DAGTOCHT

juli:

NIEUW

Vanuit Meppel varen wij via het
Meppelerdiep naar Zwartsluis,
om via het Zwarte Water, het
Zwarte Meer en het Ramsdiep
bij Schokkerhaven uit te komen
op het Ketelmeer. Wij steken
over naar het Vossemeer en
gaan dan via de Roggebotsluis
naar het Drontermeer naar het oude vestingstadje
Elburg. Het stadje ademt nog steeds de sfeer van
de middeleeuwen. Aan de rijke historie heeft Elburg
mooie bezienswaardigheden over gehouden. De
oude visafslag en de Bottermuseumwerf zijn een
bezichtiging waard.

NIEUW

augustus: di 10

TARIEF 				

Meppel

HATTEM NIEUW

•Kleine vitello tonnato
•Garnalenkroketjes, geserveerd met
limoenmayonaise
•Broodplankje met diverse tapenades en boter
•Klein kipdijsateetje
•Kleine oosterse salade (lauwwarm)
•Groentechips met hummusdip
•Kalfsvleesbitterbal met een zachte
mosterdmayonaise
•Glas cava
Let op: alleen geserveerd bij de borrelvaart

DINER

•Kop soep
•Keuze tussen schnitzel en kipfilet,
seizoensgroente en een aardappelgarnituur
•Dessert van de chef

Betaling contant of pinnen.Alle tarieven zijn per
persoon. Kinderen t/m 4 jaar gratis (excl. maaltijden).
Kinderen t/m 12 jaar 30% korting. Diverse consumpties
verkrijgbaar, het is niet toegestaan zelf meegebrachte
dranken en spijzen aan boord te nuttigen. De schepen
zijn rolstoelvriendelijk. Huisdieren zijn aan boord niet
toegestaan. Om teleurstelling te voorkomen adviseren
wij om tijdig te reserveren.
ALGEMENE VOORWAARDEN
•Voor alle vaarten geldt een minimum aantal passagiers, bij
minder deelname volgt restitutie van de betaalde gelden.
•Alle vervoer geschiedt op de personenvervoercondities
van het CBRB/VNPR gedeponeerd bij de arrondissements
rechtbank te Rotterdam. Op verzoek worden de uit
gebreide Personenvervoerscondities toegezonden.
•De rederij is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten in
deze folder of de mogelijke gevolgen daarvan.
•Wijzigingen voorbehouden.

