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a. Deze Alscmene voo*aarden ,jn van roèpa$ine, zo.
dra de opdrachrgever dc bijÍand van de opdraótnemcr
hcc,t sevraagd. AIe brpalin8èn van d€ze v@ruaaÍden
zijn tut*n panijen van k.adr, v@r zove. hier nict
schriftelijk uildrukkelijk van is aÍ8eweketr.

b. In deze v@maardcn wrdr vesraan onder de begnp-

- dr opdradtncmcr: d€ naruurlijke peBoon ol .e(h!spcÈ
rooo, die de onderaíikel2 aan8tduidc werkzaanheden

de opdrachrgcve.: de natuurljkc pcB@n oÍ n.hrsper.
s@n, die d€ hulp inroept van de opdra.hmemèr;

. ,'nder de opd,à,h' Eordr ve^un d. in ond.rlin8 over.
le8 ru'rn opdra.htgever .d opdra(hrnemer t. bepalcD

wdkzaamhedrn die door de ordradmemcr vem(ht
dicn(n re worden en de v@maa.den waamnder a'lks
dicor !c g6.hieden.

overise wcrkaaÍÍrede. wordco veni.hr di(m, mer in,
achrtrcnins van evcnru€rl daaron to€passclijke wenclij-
ke bcpalinsen. te voldrEn ad dè cisen die voortvlorien
uir de verplidtinseo en veranrw@rdelijlhcder van de

d. lndien dc werkzamhed€n er roc írekken een bcpaald
(linan.ieelr cindrsullaat te bewerkíellieen. wordr ni.r
ge8.rande.rd dat dit beoosde eindresukàar wertclijk
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her debct.eÍende blrkjaar zijn insedi.nd, re vrrmeer
dcr€n nel de teroijn waarvoor ui$lelh vcdeend.

d. Elke aónsprakelijkh€id vaÍ dc opdràchrtrcmer vcrvalr
indien dc opdÍachrg.ver bÍ ecn evenruck brlaíin8.on
tole ovÉr hel berr.írend€ lijdvak de opdrachtneme! nicr
in de selegenneid hrelt gesÉld hierbU aanw€zig rc zijn,
v@Ís in het geval de opdrachrgever de opdrachhcmer
niet in d. Selescnheid hecft geíeld de betreíend. re-
konkominS te he6tcuen cn in het scval verderc werk-
aamhedrn md aanleiding vón c-q. in v..bad met die
tekoÍkominS hcbb.n plaat'8cvondetr zonder dar dr op-
d.a.hrgcvcr de opdr.chtnemer daarbij berrokken hec,t.

c. De opdraór8ever dient dc in dit aíikel genoemde re-
koÍkoninsen te meldc. binnen I ma.d. .adàr ht/nj
hicaan opde hoogrc issekomcn. dan welredelijkeruijs
had nocren zijn, bij sebrek. waawan i.dere aansprake

lijkheid van de opdr.chtnemér is uirgesknen. Aanspra-

kclijkhcid is in ieder seval en te alletr tijde uitscíoten
behoudens cn voor zover dc door dc opdrachrnemer

alsedo1en beroepeanspralclUkheidsvruekering recht
gceh op.en uirLennS-

Dc opdra(htgder dicnt er@r zorg re drager allc han-
delinSen.a rr lalenwrlke d€ unvoering vón de opdra(h(
door opdrachtremer Iruírercn dan wel onmogelijk ma-

op de opdrachtscver rusl de verpli(hting aa dc op-

drachmemer tijdi& volledis en op dcjuittc wijze aur se-

scvrnt, inlichrinse. cn beÍhrid.n É versrckken w.lke
bcnodisd zijn voor uilvocÍns van de opdra(h1.

a. alle aa.biedinsen njn vrijbLijv€.d, reuij opdra.hmemo
in zijn aanbicdin8en ol prijsop8av.n .an opdra(hB€ver
!ndrukkelijt aDde6 hecft vemcld.

b. Dr werkaamh€den va. ccn opd.achm.mcr lkumcn)
berrelÍen (ond..meerl hd voeren van een @mplcrc
boekhouding (.q. administade len behoeve van de op-
drachrgevc.. her opsrellen van jaaBtukken, her vczorscn
vào belaÍinsaangiftetr en de evenrL'ck vepol8c. daarop,
hel advi5erèn inak. vraagsrukk.n van finan.ièk, Iis.alc
en/ol bcd jÍslundigr àard. d]\m(dc Jlle hdnd(l,ngen en
verri(hdtrgen die - gelct op de rechrsitrhouding en de
dddrurr vooívloercndr,,pdrathr . drctr\rig kunnen zijn rn

verband mel dc hierboven genoemde werkaamheden.
.. De opdra.hrSrver mrt wic eenmaal op de oderhóvi8.

votrwadden wdd ge.onradeerd. wordi 8ea(hl'ril ij-
send akkoord t€ zUn scgaan met dc torpàselijkbeid van
drze vooruaardetr op later rnet dc opdra.hmeher scslo-
ren overce.Iómíen.

Dc oDdrachlnrDer verplicht zi.h om alle g.g.vcns en sllk
ken. die bcrrekkins h€bbcn op de opdrachr. w.lle inrcdclijk-
hcid hcbkn r. Fcldc. als veírouw€lrjk en seheim. als r)i.la-
nis r. behand.lrn. De opdrachtnelrcr n nier aansprakclijl
!oitr \hendinÈ vdn Jr p.hcrmh,'uJinp door J( pehon(n rn
,jn dicní. indicn de opdE.hincn,.r ,an..nclijk kan ma-
ken dar d.z. s.hrddinq nicl door lrem verhind(rd had kuÀ-

a. Indien en voor zover lekonkooineen b,l d€ uilvoennS
van de werkaamhcdcn vefficht door opdrachhemer
hd gelol8 zijn van dr omíandisheid dar door opdra.hl

scver nid. nier tijdi8 oÍ trier in voldoende mre aan de

op hem rusrende v(pli.htin8(n .onlom aÍikel 5 hc€Ít
loldaan, is dc oldra.htnemer da.Noor in hrt geheel nirt

b. HrBtel v.n v@rnoemde rëkoítomingcn zal in ecn duÍ
dadg B.valop konen van de oÉrachrSevcr ses.hied.n.
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De olerernkomsr *omr Ín íand op hct doment dar op-
drachrncher d€ opdradt aanvaardr. D. in voor8aande zio
op8en mcn rcg.l Scldr evcncen. vuor witrginBcí in op.
dra.hren. Indi€n hcr b€lang van opdla<hrgever otrmidd.llijl
eeheclol Bedeelrclijtc lev.nns d@r ,'ndrat hrnemH vr'. .

dan w(l i.dien opdrachlsrver uirdrukkelijk onmidd€llijke
levenn8 hcclr ver.(hl wordr de overecnkomi Bcachr I
íand te zijn sèlómetr dq,rdar d@r opdra.htnemcr Eehcel
ols(J.rkeltl lrrrchJk ror l.vcrinS ààn opd,d, hr8(ver h o\.F

a. Dr opdra.hh€mer kan bij de uitvoenns van àjn op-
drarhr rlr(hh dderc. nicr ror ljn e'Bcn ondrmrmrnS
behorende ddkundjgrn ins.hakclc., nadat dc noodzaak
c.q. wenselij kheid daarvan in overles met de opd.achtse-
vcr is vàí9.íc1d.

b. Dr opdJa.htnem€r .anvaardr 8.en aansprakelijkllrid
voor de werkzadhedc., die door derden. waarondcr
dc onde.anikrl Ta genoemde deskundise!, worden v.r

a. De opdra.hqeverkan te allen tijde eeD geSeven opdracht

b. opzegginS lan de opd.a.ht dient tt 86.hied€n middels
aangelekcnde bnel.

c. Bij beèindiSing van ccn opdracht wordt tutsen het Ujd-
íip van mcded€Iing v.n deze betindigin8 en hd rijdíip
waarop deze beèiDdiging van kra.hr wordr in b€Sinsel

ee. zodanige penod. in a.hr gcnomen, welke min,maal
betÈal un één maónd. .lar dc opdra.hmemer de ónder-
hànden werrzdnh.den ( q de adminFrrarie in een

2odanige ía.r kan brcnsen, opdar overdr..hr enan aan
de opdra.htgev€r..q. e€n door de oDdrachtgever aaf, te
wijTen dcrde. Dndcr s.lÉde voor de vooísans van die
werkaamhed€n, op aanvaardbare wijzc unvoerbaar is.

mer in a.htneming van h€t io aÍikel 9 vàn deze voor
wadetr bcpaalde.

d. De aan dr opdra.htnemer Bt8even opdrachr veryalr
niei d@r de dood van de opdra.hBever; diens íechten
en verplióringen gaan over óp zijn eígenameo etr/o,

a- Dr opdra.hh€mer È ÉteDover de opdra.hrScler d..hs
aansp.akelijk voo. schade di. d.ze zelÍ lijdr ah rechl-
íreeks gevols van tekonkominScn va d. odra.htne-
m{ oÍ van p.mneí in njn di.trí die bij d. vemllin8
van de opdradr ,jn b.Baan, indicn €n voor zovrÍ dcz.
tèkortkomitrsen onder normalc omÍandigh.den bij noF
male vallennis en mél inachiqemine van nomal. op-
lenendheid en wijze van vatuno.Íening v.m.den had-
den kunnen worden. één en andcr behoudens de hi.m.
omr(hrcven nadere b.perkiD8en.

b- Dc opdrachtnem.r n verplichl om de hieÈoven bedel-
d€ retoÍtomingeD op zo koÍ m(,geIjke iermijn om nid
re heBt.lleo. woDeer en voor zover mer her heBtellcn
*.rn ho8ere lo{rn zirn eemo(d dJn in r.keuns zijn

Scbra.ht v6r d€ berr€ÍÍ<nde werkzamheden. lÍdien
de koíen wél ho8er uitv.llen, dan is de opdradtn€ner
sl€chrs verplichr d€2€ heBrelwerkzamheden uil re voe-
rcn. indien d. opdra.hrgever nch v@EÍ8aand schnfte-
lijk bereid verklaaí deze exrra kosleD voor ziln rekcnlns

c. Ellc aansp.ak.lijkheid van de opdradtncm.r veflalr ui-
rerlijk 60 naaDd.n ( t jàe) nadar d. fiÍalc aansihB van

a. De opdradrnemer is gehooden de btlansen va. zijn op-
drachtSev€r naar b6r. wrten en l(unnen re b.haniSen,
één en ander vrxr zover zulks, Beler op dr rechsverhou-
ding cn de daarun voonvk,riende opdra.hten, mo8ëlijk

b. De opdra.hÍncmer vmn dr werkzamheden uit mer in.
achtncmins van de voor hem geldcnde cedragí en Be.
repsrcgels van de Nederlandr Ord. van Admlnistrarie-
en B.lastiDgdékudiscn (NoAB). opöachtn.Der al
op «hriftelijk venck van opdEchrsevq onv€frijld aan
deze een exemplaar van dr Laa$tc vcsie van 8.noemde
cedraSs en B.MpÍ.g.ls r@z.ndcn.

(. De wijze waan,p de adminiíEn. wordr g.vcrd .n de
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onvrrmirdcrd de in doe vooMóarden senoende àlscnrne
ops.honinas- oÍ ontbn inssbevoqldhcid hrÍr opdra(hr-
.roc. indir! opdÍachr,rcv.r enig( vc.tlichting un dr doo.
panijcn S€noien ovenentomsl nis tijdig, nier, onvolkdi8oi
otrvoldoe,dr nakomi Íaillirsemrnr dan wél su6can.. heeli
àónSevraagd (d@r eeo derde), ooder opdrachls.ver b€nàg
in wclke vorm dan ok i5 selcSd, otdra.hrgoer zijn ondd
ncoing gehccl oI gedcclrelijk liquideeÍ dà! wel íil l€$ dan
welovërdraa8r. niet trdis de door hen v.E(huldjsde dccla-
rad6 voldo.r. h.r .echr om:



p«)8rafr nà'í, syst.emonlwerpen, werkwijzen, onderÀÉks'

m.lhoden. ÍapÍníen .rc. worden en blijvtn, zowel lijde.s
ah nó uirvenn8 vu de opdra.ht undrukkelijt cn uitslui_

r(nd eigendom van opdra(hm€meÍ Één en ander ongea.hr

het aand.et van de opdrachlscv$ ,elf oI inscschakelde

derdc(n) in de rotsrddkoming va. de hierbovetr bedoelde

pnBratma's. oÍrwerpcn. werkwt/en er(. uÍoel.nrns ran

ddr .e.hretr it zowel trdcns als u uilvftrinS van d. op_

dracht uitsluitend e. uitdru kkelijk aan opdra.htn€mc. voor-
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Tenzij óndeB is ov.rcengekom.n, m@r dr d.clarade zodanis

SespeciÍic.erd zÍn, dat opdràch1g.ver voldoende ncht heelt
op d. meDí.Uing va d. omponemen die teameÍ het

8.d..lamrde bcdrag vomen.
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a. Dë declaraue dient tc worden voldaan bimetr 14 dasen

oa daetckening van de declaratie, waama de opdrachtse-
ver van re.htsw€Ee in vrnuim is.

b. Na her vesríjken van de ondcrlid a. Sencmdc remijn
is de opdrach.sever een re ev€r8o€dins vds.huldiEd
van weíelijk re.1c ex ànikel ó:l l9a BW waarbÍ een

Sedelk vad de m.aíd wordl ks(houwd als dc gehele

( Na her vcurnlken van d n lid a. srnGmde r(m,ln
is de opdra.hrgeve! aàn de opdrachtnemer daamaasl
veB.huldigd alle in de redelrkhcid gemaakrc koÍen
om bunen r.(hre bctaling ve de d.claratie tc verknj-
g.n. well. toíen minimaal lt"ó vatr de h@Ídsom nl-
len bedragen vemeerde.d met omzetbelaslinS mci €en
minimuh van 70 €uro, ,ond€r dar de opdra.htnener
gehoud.. is a t€ I{,nen oÍ hij dc bemÍIende k6reD
daadwerlelijk heeÍr gemaak- voorrs is opdrachtsevcr
in .lar geval aan opdrachrnemer ve6chuldisd alle doo.
opd.achtnedrr eemaàkre Berrór.lijke Loíen. Indien
opdra.hhcmer derd.. insdakelt !@r de Ber.chrclijke
.lan wrl buirensere.htclijke werkaamheden. dan G dc
opdrachr8evr! all€ ko5ten, die dc7ë derdcn in vcrbdd
tuèl buirengere.ht€lijk. werkaamhedcn maakr dte.r
dan wel indireo even.enraaD opdrachhmer v€ehul
disd.

d. Blijft naar aanleidin8 van een venoet cen voo§.hor te

bètàle. o,zekerheid tc srcUeneen dcusdelijke r€a.tie op

dit veumk uir. dan al opdra(hrnemrr s€ÍechtiSd zijn
{hrihelÍk pe. a gerekcnde briel oÍ bnel mer o.rvangí
beveíi8ing dan wel pe. telelax mct veuend cn oI onl-
vans\rbevÈsrilins mer in8àn8 r.n rwceruàl viercnrMn-
ris uur nà de daium van venending. de overeenkomí
re onrhind.n Één en ande. onveminderd het rc(hl van

opdrachmemcr op berali.s van hfl reeds 8èlevodc eD

,,p aan hem vanwese de ontbiÍding t@komende s.ha-

c. onv€mindcrd iede.e med.detin8 dqn de opdracht8ever
bij her vern(hren van zijn betalins €n onvcminderd de

wijze van adminiÍralleve veMerking van dÈ beraling

d@r opdrachtsfler, zullen b€talingen ve de oÍdraó!
gever slccds en uiduncnd sea.hr wordeD in ninderinS
1c strekkcn op de opdrachm.mer opc.staande bcdragen

en wel op de navolsendë wijze. allereeBr zal ieder.
beÉling in mindenns írèkktn (,p door opdrachtsever

ver(huldi8de in.a'skoíen en renrc, veNotscót zull€n

brtalin8o in mind€rin! Írekker op de oudíe open-

íaande drcl.rades van opdràchtítmcr

a. Indien panijrn niet schnfteljk andeE zijn over€engcko-
m.n. wor& h.t honor.num vàn de opdrachtnemer vaí-
Sdeld aa de haDdvan.cn uurhonorarium.

b. Dc opdE.htnemer doet op vemek van de opdrachlse-
ver re voren opSave van dr g6.hatt€ koíen voor de dor
hcn e.-/oÍ d@r ,jn pesooel re verióten arbeid. hedj
rco brh@ve van.eDbepaald. opdrachr. hetzij per kalen-
de.jaa. c.q. boekjaai

Betating

Artikel 19

a. D. redmès dienen s.hriÍtclijt bim{ l0 dagen na ie-
dere leve.inS oÍ indien h.t s.brek oÍ 8eb..ken betreft,
dar ol die nadi.tr is oI zijn ge@nsÉreerd - binnen ,0 da'
gcn na zodanige coníarering bÍ opdracht.ener re zijn
ingedi.nd. De rcclam.al moèt€n behelzen een (8émori

veerd.) omschrijving van de Sneven c-q. Se.onstar..rde

b. Opdracht.emer dëelt opdra.h8ev.r bimen veeÍien
da8en nà d.tum ve onlvangsÍ v de reclam. medr oI
.n. in bèv6rig.nd geval. op wclte wÍzc óan d. reclahc
wor& tegemetg.komen.

.. Reclames inzrkr d@r opdra.hhem.r vcnichre levenD-
getr en/ol v€ri.hrc diensten/verri.htinSen en daaíor
veíi.hte arödd geven opdrachsever uirdrukkelijk niei
d. bevftBdh.id de verpli(htins tot bèbling van opcn-

slaade declaralies op te s.honeD.

d. Reclamer inrrke door opdra.hheme. aan opöachrscv€r
venonden d..laratis di.nen te geschicden bimen tw€e
weken d. d. op de de.larafie vemelde daÍum van vcÈ

zendinS. leder re.hr van re.lame van dcclaratis vetralt
door ov€6.hnjding van de in dit lid genoemde termÍn,
tcuij opdrachrgever op grond van d@r hem rc íelltn
cn re beurz.n ovemachr ru.r binnen Htrlde !.mjjn
kennis heelt kunnen .em.n ve de inhoud v& de decla-
ratie. h laatíbedoeld seval saar de termijn i. op de dag

de. k€nnisnemina.

a. Indien sp.akc ir van Íakin8, dielsral, overheidsmaatrc-
gelen, brand, .omputerdeleden, epidemieën, verli.s v.n
dc g$eve6. oorl,E" wateMhade èn àllr ov.riSe omía.-
dishrden welkc nakominS van de overccnkomsr al dao
nier rijdelijk verhindeEn, he.It de opdra.hhemer hcr
re.hr od olwrl d. ov€Eenkomsl re oírbitrden middclr
een aanseretende briel oÍwel bÍ de l.v€íijd de duur
vaD dc ovema(hr É teuen.

b. In8éval een sitoade van overma.hl rusl op opdra.htne-
mcr de pli.ht d€ opdraöt8tvcr hier onvc ijld van on de

c. oNra.hr8evrÍ is aaffprakclUk v@r ev.nÍuele sóàde
ontsraan door betchadisins dan w.lÉnieteaan vaD íuk-
kcn oÍ b€schciden van dcrden, w€lk. opdr.chhemer
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a. te allcn tijde een s.8€ven oÉra.ht ie beëlndigen wclke
opzegSine dient re gekhiedcn midd€li aangetekendt

b. v@ruitbetalin& dan wel zekerheidsrcllins ve op-

drachtgcver te vrasen - voor alle beíaandc danwcl In

dc t*komÍ aIÈ dunen ov.r.eDlomíen - alvorens op-

dra(hmener mel dè lev.ring vatr zijn (ve.d<re) w<rk-
aanh€den a.nvang;

.. levenng van zijn dietrÍen op re schoícn;
d. dc dcsbetrelÍerdc overeenkomn 8€hecl oÍ v@r zover

nid uirsevoerd acdeehelÍk ontboidrd r. achteD- doo.
v.d.ndin8 aaó oldrachlgevc. van e ichrihèlijke kcn.
nisgcving aan opd.achtsever, zonder dal de redredrke
tus.nkohí tr«rd?rkelijk is, één eD ander onve@indrrd
de aan opdrachtneme. Ickomtnd€ r.cht.n rot khad.-
vcr8edin8 we8.ns ombindirS;

e. i.di.n opdÍàcht.emer Scbruikmaalt van haar rechten
àh reRoord in dit Milel. dàn s opdrachtnemer jc8Èn\

opdra.hrgever nimmer aansprakelijk vd» de daarun
€lcnrueel odtía.. s.had.. zowel direct al3 indte(.

voor opdr..htgcver in bewaring heeft.

d. Opdrachtgever hcèh inS.val va een siluatie v.. over_

ma(h welk. tónser dan.en medvmnduun her r€.ht
om de oveEenkomst op le ze88en- Dtze oprcgging dienl
middeh aan8€lekènde hrieÍ re Ses.hieden en dient voor
beéindisins van de ovcrmacht d@r opdrachtnemer re
worden oDwanSen.

e- Bovengencmde onÈinding oDlstaat opd.achtgever niel
van de op hcm rustende vcrplichring tol betalins van hel
iÍ anikel 19 bcpalde. Dr kosren welke valletr luss€n de

darumvan laatste de.laratic .n dedarum v.n onlbindinS
lomcn voor rckeniDg van opdra.hrgcver OpdraólSever
kan bij onrbifldios seen aanspraak maken op khadcver

L Bij b"èindi8in8 ve de ovema(hr brensr opdÍachtne'
mcr ten spcdisíe opdrachtScver hiervad op de bo81e
waama opdrachtnemer de uitv@nng van de opdrachr

a. Behoudens naderc overeenkonsr(en) russen opdnchr'
Sever en opdra.hrnem€r seschicdt dr aanleverinS der
b€nodigde Íukken, bÈken, bekheidcn, adminisrrarievr
en/of àndere Be8èvens c.d. door oI Dam..s opdrachr'
gcvd àan opdra.hhem€r, etnals de levenng door op'
dra.hlneh€r aàn opdrachtgcv.r, op door opdrachlncmrr
tc bqalen wijze .n in ee. d@r opdra.htn.mer te h€Í,a'
len vom enaanlal.

b. Indien d€ opdrachtsever in gcbr.ke blijÍr bij nakoming
vaD htr i. sub a. Se.rEmde, ooaeacht de .ede. hiewan,
n de opdraótn.mer bev@Bd ,jtr wcrk2.àmhed€n op
r€ t.hon€n. Evc.rueel hi.tun voortvltri.nde schade. in
wclke vorm €n ofrvangdan ook,IaÍ nid leiden rot aan-

sp..kelijkheid van de opdra.hlnemer.

Algemene bepatingen
van financiè[e aard

Artikel 15

Dec[aratie

Artikel 16

a. opdra.hisev€. en opdnchtnemer komcn uildrukl.lijl(
ovenen.lar opdra.hinemer b€vocsd is algiÍte van aken
op re schorten toldar opd.adlSev€. aa. ,jn verplichtinS

ror rergcding van op€níaande dèdar.ri.s, dàa«,nder

begrepen daarover verchuldiSde reÍte én koslen. ak-
mede aa. njn vealióting lot vergo€din8 van s.hade aan

opdrachtneoerln hèt kadervan d€ betokken re.htsver
houdins s€leden heèh voldaan, dan w.l daa@r tcn
in h€l bancair vert(eèr acno€8ram $achte zekerh.id.
bijvoo.he.ld een onh€noepelijke bankSarande heeit 8€-

b. onder de zkcn Senemd in sub a. wordcn in ieder seval
beereprn bmkcn. bc\.heidcn. nutlen. admrnsrrrr.vc
se8cvens en and.rc segevenídraseE) wélke 1ot stand

ztn Sebra.ht ten aanzien vàn hr1 uitvoer.n van de op-

a. Op alle overeeDlomícn tusen opdra.htScvcr en op-

dra.htnemer waarop dezc algemene vmBaarden van

tÈpà«in8 ziin. ir Nederldndr rr(hr vàn r@pàsin8.
b. AIe 8es(hille! dic verb.nd houdcn mer ovtre.nkom-

sÍen rurtetr opdra.hrSéver en opdrachtnemer, waarcp
dezè vooMaarden van r@pasing zijn en wclkc niet tot
de .ompcr.nlie va d. kanloN€dler behoÍen, worden

ksle.ht d{»r de bevÈBd. r«hrer in hetanondit§tme.t
waarin opdra(htnemèr zUD woonplóats heIL IeEj het
gs.hilen bctrelt die Secn b.trekking hcbben op het be-

drtl oÍ btrep vd opdra.hrSever.
.. Eer Ía.t opdra.hrgev€r vnj om dc prcdsdg vàn tuchl-

re.hspraak re volgen.

Geschitten

Artikel 20

All..rchren van inrellc«uel( aard mer tcrrekking t,n van
oDdrachtnemcr a fkomÍigc ol door hcm gebruikrc (ompuier

cedcpo,rce.d icr Grillicvan de.e(hrbank Oosl-Brabanl le 's-H.nogcnhosch als 'NOAB voooaórde _.

vaíg6t.ld op I 5 noven J€Í 2007 du,r dc R.(hslltlt@nlijthcid bcznrcn.l( vcren iging NoAB.


