Algemene Verkoop- Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Cable Concepts Center B.V., gevestigd aan Larikslaan 14, 3833 AM te leusden.
Artikel 1
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cable Concepts
Center (3c) met afnemers of opdrachtgevers (hierna te noemen: de wederpartij) waarop 3c deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens gegeven voor de medewerkers van 3c en haar directie. Afwijkende
bedingen mogen slechts worden overeengekomen krachtens uitdrukkelijke volmacht, voor iedere overeenkomst
afzonderlijk te verlenen.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 3c, voor de uitvoering waarvan
door 3c derden dienen te worden betrokken.
Artikel 2 Offertes
1. Aanbiedingen van 3c zijn steeds vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten; een zodanig
termijn heeft nimmer de strekking 3c voor de gestelde termijn te binden. Indien het aanbod van 3c wordt aanvaard,
heeft 3c het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
2. Aanvaarding van 3c’s aanbiedingen, alsmede wijzigingen van de overeenkomst waaronder begrepen een (daaruit
voortvloeiende) wijziging van de overeengekomen prijs kan slechts schriftelijk, waaronder begrepen per fax,
geschieden.
3. Door 3c aan de wederpartij en door de wederpartij aan 3c bij of na een offerte, danwel orderbevestiging, ter
kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties en overige gegevens, al
dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, het karakter van een
benaderde aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
4. Alle rechten van, door of via 3c tot stand gekomen aanbiedingen, modellen, artistieke en technische ontwerpen,
beschrijvingen (technisch en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke berusten bij 3c of de ontwerper.
5. Door 3c verstrekte aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema’s, ontwerpen en overige door
of via 3c tot stand gekomen gepubliceerde bescheiden zijn onvervreemdbaar eigendom van 3c of de ontwerper en
mogen niet aan derden, in welke vorm ook, ter inzage worden verstrekt: ter beschikking worden gesteld danwel op
andere wijzen gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van 3c of de ontwerper. De wederpartij is
verplicht tot geheimhouding van alle gegevens, ontleend aan bescheiden voornoemd, die hem in verband met de
overeenkomst ter kennis zijn gekomen.
Artikel 3 Prijzen
1. Door 3c opgenomen prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgegeven gelden de fabrieksprijzen, koersen van
buitenlandse valuta, invoerrechten daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, belastingen, loonkosten
en andere dergelijke factoren.
2. Indien na datum van de aanbieding, danwel tot de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de
voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is 3c gerechtigd opgegeven om respectievelijk de overeengekomen
prijs overeenkomstig te wijzigen. Indien prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting. Alle prijzen
zijn af magazijn/kantoor en zijn exclusief de opslag-, vracht- en installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
4. Tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders overeengekomen, geldt voor iedere order kleiner of gelijk aan € 225,00
(exclusief BTW) een bijdrage in de administratie- en verzendkosten van € 25,00.
5. 3c Kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen
dat de offertes of aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6.Een samengestelde prijsopgave verplicht 3c niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeengekomen deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
orders.
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Artikel 4 Betaling
1.3c Is gerechtigd informatie in te winnen omtrent de kredietwaardigheid van de wederpartij en, zonodig, een
zekerheidsstelling te verlangen voor tijdige en algehele voldoening van betaling- en andere verplichtingen van de
wederpartij. Indien uit ingewonnen informatie blijkt dat de wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, is 3c
gerechtigd de tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is 3c bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn
dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 3c kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 3c op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien 3c de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de Wet en overeenkomst.
4. Indien 3c tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.3c Is te allen tijde gerechtigd om uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren.
6. 3c Is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien na het
sluiten van de overeenkomst ter kennis aan 3c gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de
wederpartij de verplichting niet zal nakomen.
7. De wederpartij is aansprakelijk van de door 3c geleden schade vanwege de vertraagde (af)levering.
8. Tenzij de levering geschied tegen contante betaling of onder rembours, is de wederpartij verplicht het door hem
verschuldigde binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van 3c of op één van haar bankrekeningen te voldoen.
9. Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van zaken, laten de betaling door de wederpartij
onverlet.
10. Indien door 3c in gedeelten wordt geleverd, is 3c niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds
gedane deellevering betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van
dit artikel.
11. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct is verzuim
zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk van alle door 3c geleden en te
lijden schade. Indien aan twee of meer wederpartijen gezamenlijk wordt verkocht, is iedere wederpartij hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de totale overeengekomen prijs.
12. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd
gelijk aan de wettelijke rente over het onbetaalde gedeelte van de hoofdsom.
(www.wettelijkerente.nl/tarieven_wettelijke_rente.php)
13. De kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van de wederpartij. De
buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door de Rechtbank gehanteerde incassotarief, zoals
gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, met een minimum van € 250,00.
Artikel 5 Levertijd
1. De overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als totale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet 3c derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
2. De overeengekomen levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door 3c van de door of namens de wederpartij te verstrekken, voor de uitvoering van de
levering tot zakelijke bescheiden, gegevens en dergelijke;
c. de dag waarop de tegen de wederpartij op verzoek van 3c genoegzame zekerheid voor tijdige en algehele
voldoening van zijn betaling- en andere verplichtingen als bedoeld in deze algemene voorwaarden heeft verschaft.
3.Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan 3c te harer keuze dit gedeelte leveren danwel eerst leveren
wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
4. Indien de wederpartij na sommatie in gebreke blijft om af te nemen, kan 3c te harer keuze, hetzij leveren op een
door 3c te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst danwel het nog uitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder dat de ingebrekestelling is vereist, ontbinden, onverminderd het recht van 3c op
schadevergoeding.
5. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement van beslaglegging, indien en
voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of
een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
3c vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, danwel de order of overeenkomst te
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annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van 3c op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6.In de in het vorige artikel genoemde situatie is 3c eveneens bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat
op enige aanvraag tot surseance of faillissement onherroepelijk is beslist.
Artikel 6 Overmacht
1. Indien 3c door omstandigheden, gekomen buiten schuld en risicosfeer van 3c na het sluiten van de overeenkomst,
tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is 3c bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de
duur van die verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien van hem
in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan gevergd dat hij op basis van de (oorzaken) van de
verhindering afwacht.
2. Indien 3c door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 2 bedoeld, blijvend verhinderd is haar
verplichtingen na te komen, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, -in en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfstoring en in het geval dat 3c door
haar leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld, waaronder begrepen stagnatie,
verlies of beschadiging tijdens het vervoer, alsmede het tijdelijk niet beschikken over voldoende persoon door 3c.
Artikel 7 Levering, risico, overgang en vervoer
1. In geval 3c zaken dient te leveren die niet tot haar standaardpakket behoren en/of basis van aanwijzingen en/of
tekeningen van de wederpartij moeten worden vervaardigd, wordt een levering van 10% meer of minder dan het
bestelde kwantum geacht aan de overeenkomst te beantwoorden met dien verstande dat een prijs verschuldigd is die
overeenstemt met de daadwerkelijk geleverd kwantum.
2. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn
afgeleverd.
3. De wederpartij is verplicht te zorgen voor een correct afleveradres, waar de wederpartij, ofwel een medewerker of
een gemachtigde, aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen en zonodig om daarvoor te tekenen. Indien op
verzoek van de wederpartij aflevering geschiedt op een postbus, draagt de wederpartij het risico omtrent de
aflevering vanaf het moment dat de goederen worden aangeboden aan de postbus.
4. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd op het moment waarop bij 3c of door 3c ingeschakelde derden, met
de lading daarvan wordt aangevangen.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt 3c de wijze van vervoer.
Artikel 8 Reclames, retourzendingen en garantie
1. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem
ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
2. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op de door 3c gedane– of niet gedane leveringen of op 3c’s
facturen, moeten bij 3c zo spoedig mogelijk worden ingediend als redelijkerwijs mogelijk is, mede om 3c in staat te
stellen de oorzaak van de klacht(en) na te trekken.
3. Indien de wederpartij reclameert, schorst dit zijn betalingsverplichting niet op, de wederpartij blijft dat ook
gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
4. De wederpartij verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen 3c noodzakelijk acht om de
gegrondheid van de klacht na te trekken, waaronder begrepen inspectie van levering door of vanwege 3c.
5. Teruggezonden goederen en/of klachten worden pas in behandeling genomen na voorafgaande toestemming van
3c om deze goederen en/of klachten aan 3c toe te zenden. Toestemming kan worden gevraagd middels een
aanvraagformulier voor een retourzending (inclusief RMAnummer), waarbij duidelijk de klacht dient te worden
omschreven, alsmede met vermelding van de factuurdatum, het artikel- en serienummer. Het RMA
Aanvraagformulier is bij 3c te verkrijgen en kan ook worden gedownload van de website van 3c: www.3c-nl.com
6. Het verlenen van voorgaande toestemming, impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is.
7. Na verkregen toestemming moet de zaken, tenzij deze beschadigd ontvangen zijn, in ongeschonden staat en in
originele verpakking, althans deugdelijke verpakking, met duidelijke zichtbare vermelding van het RMA nummer op
de verpakking, binnen 10 werkdagen aan 3c worden teruggezonden op kosten en risico van de wederpartij.
8. Teruggezonden zaken houdt 3c onder zich voor rekening en risico van de wederpartij. 3c Verleent garantie voor
materiaal- en productiefouten, overeenkomstig door de fabrikant voor het product geleverde garantie.
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Artikel 9 Ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 heeft 3c de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij,
die de uit de overeenkomst voortvloeiende niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt
verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins
de beschikking bevoegdheid over zijn vermogen, of een deel daarvan, verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder
de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoende
daarvan.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De
wederpartij is aansprakelijk voor alle door 3c geleden schade.
3. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen, welke voor hem uit enige,
op grond van deze voorwaarden met 3c gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van opschorting van
betaling, stillegging of liquidatie van zaken van de wederpartij of diens overlijden, is 3c gerechtigd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het door 3c geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen, zonder
rechterlijke tussenkomst of zonder dat de ingebrekestelling is vereist en/of betaling van het uitgevoerde deel van de
overeenkomst te vorderen en/of verdere werkzaamheden of levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen
worden over en weer bestaande vordering onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door 3c
geleden en te lijden schade.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door 3c in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van 3c totdat de wederpartij alle
verplichtingen uit de met 3c gesloten overeenkomst (en) deugdelijk is nagekomen.
2. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van 3c veilig te stellen. Eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn
verplichtingen als bedoeld in de leden 1 en 2 jegens 3c heeft voldaan. Zolang de eigendom van de door 3c geleverde
zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan is de wederpartij tevens verplicht de zaken, die eigendom zijn van
3c, naar behoren tegen diefstal of brand verzekeren. De wederpartij is verplicht 3c de polis en de wijze van betaling
van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken. Voor toepassing van het eerste lid van dit artikel
bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen, elke betaling die kan worden toegerekend op twee of meerdere
gebeurtenissen van de wederpartij jegens 3c, in de eerste plaats toegerekend op de door 3c aan te wijzen
verbintenis(sen), alvorens het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege
3c aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden
als een aanwijzing als bedoeld in het voorgaande zin, tenzij 3c uitdrukkelijk anders bepaald.
3. De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden onder
eigendomsvoorbehoud van de zaken, alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken in de macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht te mededelen als
voornoemd onverwijld schriftelijk aan 3c te bevestigen.
Artikel 11 Doorverkoop, boetebeding en controle
1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te
verkopen, te leveren of te verpanden of op een andere wijze, onder welke titel ook, en al dan in gebruik aan een
ander over te dragen of terzijde ter beschikking te stellen.
2. De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van 3c een boete voor
iedere handeling die onder één van de aldaar vermelde verboden geldt. De boete is gelijk aan twee maal het
factuurbedrag, echter minimaal € 2.500,00 per handeling. Eén en ander laat onverlet het recht van 3c om vergoeding
van de haar geleden en te lijden schade.
3. 3c is bevoegd door een onafhankelijk accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij
teneinde altijd te kunnen nazien op de naleving van het eerste lid bepaalde.
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Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van 3c of haar leidinggevende, is 3c niet aansprakelijk voor enige
schade, hoe ook genaamd, of uit welke hoofde ook ontstaan.
2. De aansprakelijkheid van 3c en de rechten van de wederpartij in geval van niet of niet voldoende nakoming door
3c van verplichtingen zijn nadrukkelijk beperkt tot de door 3c verleende garantie.
3. Voor zover 3c ter zake van aansprakelijkheid is verzekerd en zich heeft gehouden tot vergoeding van schade voor
zover de verzekering dekking verleend en tot ten hoogste het bedrag dat door de verzekeraar daadwerkelijk wordt
uitgekeerd.
4. 3c Is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke
kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de
schade in de zin van deze voorwaarden en eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 3c aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan 3c toegerekend kan worden en de redelijke kosten,
gemaakt en gekomen tot beperking van schade voor zover de wederpartij aantoont dat de kosten hebben geleid tot
de beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. 3c Is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfstagnatie.
6. 3c Is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 3c is uitgegaan van door of namens de
wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7. Indien de wederpartij 3c aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook
ontstaan, is hij verplicht 3c eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft
behandeld, één en ander in verhouding tot de aard van het product.
8. Indien de wederpartij zaken, waaromtrent 3c hem onder opgave van reden heeft meegedeeld te twijfelen aan de
kwaliteit doorverkoopt, levert, exporteert, verpand of andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al
dan niet in gebruik aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is de wederpartij verplicht 3c te vrijwaren
voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met door 3c aan de wederpartij
geleverde zaken.
9. In alle gevallen waarin aan 3c een beroep op het voorgaande toekomt, kunnen alle eventuele aangesproken
werknemers en hulppersonen van 3c eveneens een beroep doen op het bepaalde in dit artikel, als was dit door de
betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.
Artikel 13 Overdracht van rechten
1. Het is de wederpartij verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende vordering op 3c, danwel op een met
3c verbonden maatschappij te cederen, te verpanden of andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet
aan een ander over te dragen of ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
directie van 3c.
Artikel 14 Geschillen
1. Op alle met 3c gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, kunnen uitsluitend worden berecht door
de bevoegde Rechtbank te Zwolle-Lelystad, onverminderd de bevoegdheid van een andere Rechter terzake de
voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de wederpartij binnen één maand nadat 3c zich
schriftelijk op dit punt heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de Wet bevoegde Rechter.
Artikel 15 Depot
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank d.d. 04 juni 2010.
2. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals dit gold ten tijde van de
totstandkoming van de rechtsbetrekking met 3c.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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