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AGENDA
Voorzichtig positief
Nadat we het afgelopen jaar rigoureus alle beurzen en andere 
evenementen afgeblazen hebben zien worden, kijken we nu toch met 
een sprankje hoop naar de evenementen die mogelijk in het najaar 
kunnen plaatsvinden. 

Daarnaast kunnen er dan misschien ook weer scholingen in ons 
infocentrum gegeven gaan worden. Voor actuele informatie over de 
scholingen kunt u terecht op www.hateha.nl/agenda  

Ook staan er momenteel twee consumentenbeurzen op de planning 
in het najaar - VT Wonen & Design in de RAI en Beurs Eigen Huis in 
de Jaarbeurs.  

Nadere informatie over eventuele evenementen vindt u in de 
volgende uitgave van Konnekties, zomer 2021. 
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In dit nummer

Full Power
Opladen zonder de contactdoos te gebruiken: de nieuwe JUNG contactdoos 
met geïntegreerde USB-aansluitingen bespaart veel ruimte. JUNG kwaliteit 
„Made in Germany“. Getest volgens de hoogste veiligheidsnormen  –  
VDE gecertificeerd.

JUNG.NL/USB-CONTACTDOOS

Vertegenwoordiging voor Nederland:  

Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming B.V. 

HATEHA.NL · JUNG.NL
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Een drukke beursvloer - gaan we dit nog meemaken dit jaar?
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Ik hoop dan ook van harte dat de versnelling in het vaccinatie
beleid doorzet, o.a. met het goedgekeurde Janssenvaccin uit 
Leiden, waar maar 1 vaccin van nodig is. 

Iedereen is toe aan versoepelingen zodat ook wij elkaar weer live 
kunnen ontmoeten tijdens afspraken, evenementen en beurzen. 
Ik ben positief gestemd dat dit snel weer het geval zal zijn en dat 
we in ieder geval een normale zomer gaan beleven.

Ondertussen stapelen de verwachtingen van de bouwsector zich 
op. Hoeveel politieke partijen er ook meedoen aan de tweede 
kamer verkiezingen, over 1 ding zijn ze het in ieder geval allemaal 

eens, en dat is dat er meer woningen gebouwd moeten worden! 

Als we daar de verduurzamingsopgave bij optellen dan hopen we dat alle collega’s in 
de bouwbranche ongeschonden dit coronatijdperk achter zich kunnen laten en we 
nu samen aan het bouwen gaan!

Wij zijn er in ieder geval klaar voor  onze collega’s in de buitendienst staan te 
trappelen om weer bij u langs te komen als de versoepelingen dat toe laten. Zij 
vertellen u graag weer alles over onze oplossingen om snel en efficiënt te installeren, 
over smarthome en smartbuilding oplossingen en zoals u ook in dit nummer van 
Konnekties kunt lezen, over diverse verlichtingsoplossingen, voor het aanstralen van 
gebouwen of het verduurzamen van de meest uiteenlopende industriële omgevingen. 

Graag tot snel.

Hans Arentsen

Inmiddels zijn we een jaar verder na de eerste coronagevallen in 
Nederland. De bouwbranche is door adequaat handelen qua werk 
en omzet deze periode goed doorgekomen. Voor veel van ons is 
het op persoonlijk vlak anders geweest en is er veel gebeurd.

We draaien door!



deze vestingwal was de korte afstand 
waarop de armaturen moesten worden 
geplaatst en het minimaliseren van de 
lichtvervuiling. De dertien Meyer 
Superlights Nano 4, met horizontale 
lichtoptiek (41° x 7°), leverden een 
bundel die nog steeds niet breed genoeg 
was. Lichtmakers heeft een oplossing 
ontwikkeld met een speciale optiek, 
waarmee de bundel de gewenste 
breedte heeft gekregen. 

Samenwerking Lichtmakers  
en Strago
Nadat Lichtmakers het zorgvuldig 
 overwogen lichtplan had samengesteld, 
heeft Strago Electro uit Gorinchem na 
aanbesteding de opdracht gekregen. 
Hierbij hebben Strago Electro en 
 Lichtmakers in een zeer goede samen
werking gezorgd voor een optimaal 
eindresultaat. 

Mee met het dagritme met DALI 
Om naar behoefte te illumineren,  
is gekozen voor aansturing met een 
speciale astronomische klok. Het 
 volledig DALI dimbare systeem bevat 

Integraal plan en energie
besparing
Omdat de molen niet op zichzelf staat, 
maar onderdeel is van de vestingstad 
maakte Lichtmakers een lichtontwerp 
voor de molen, de vestingwal, de kruit
huizen en de kanonnen, om het geheel 
goed in beeld te brengen. Met het ver
vangen van de verouderde natriumver
lichting door modernere ledverlichting 
zorgen zij niet alleen voor energie
besparing, maar ook voor vermindering 
van de lichtvervuiling in het algemeen 
en lichthinder voor de omwonenden.    

Bij de stadswal van Gorinchem staat sinds 1764 Korenmolen De Hoop.   
Als onderdeel van het plan “Licht & Lichtvisie” gaf Gemeente Gorinchem vorig  
jaar de opdracht aan lichtontwerpbureau Lichtmakers uit Arnhem om een 
 lichtontwerp te maken om deze stellingmolen op moderne wijze aan te lichten, 
waarmee de bestaande, verouderde natriumverlichting kon worden vervangen.   

Meyer heeft de specifieke 
oplossingen
Aan de armaturen zijn veel eisen 
gesteld betreffende lichtkwaliteit  
en optieken, en voorkomen van 
 verblinding. Hiervoor bieden de 
 armaturen van Willy Meyer & Sohn, 
met hun speciale lichtbundels en 
mogelijkheden om het licht te richten 
of te dimmen, de ideale oplossing. 
Dankzij het beschikbaar stellen van 
sample armaturen door Hateha en 
Meyer heeft men testopstellingen 
kunnen maken,  waarmee het optimale 
resultaat kon worden bereikt. Voor de 
molen zijn dan ook veertien Monospots 
3 van Meyer speciaal gemaakt met een 
warmere lichtkleur van 2700 K in plaats 
van de standaard uitvoering van 3000 K. 

Kanonnen
Voor de kanonnen zijn vier Monospots 
2 gebruikt. De roteerbare optiek van 35° 
x 8° maakte het mogelijk de lichtbundel 
netjes op de kanonnen te richten, met 
een minimum aan lichtvervuiling.

Vestingwal
De stadswal is minder sterk aangelicht 
met een koelere lichtkleur van 3000 K, 
zodat hij meer op de achtergrond blijft. 
De uitdaging voor het aanlichten van 

Het idee
Uitgangspunt was het tonen van de 
molen in het decor van de vestingwal. 
De molen wordt hiertoe sterker en met 
een iets warmere kleurtemperatuur 
verlicht dan de stadswal, die een iets 
koelere kleurtemperatuur heeft.  
Dit geeft diepte in het totaalbeeld.  
De molen en omgeving zijn uitgelicht 
met armaturen geplaatst in speciale 
zuiltjes. Lichtmakers ontwikkelde  
deze zuiltjes zelf en voegde hierin  
een verlicht beeldmerk van “Mooi 
Gorinchem” toe.

verschillende lichtscènes. Rond zons
ondergang gaat de verlichting gericht 
op de molen, vestingwal, kanonnen en 
kruithuizen aan, het complete plaatje. 
Om 23:00 blijft alleen de molen verlicht, 
in een gedimde stand. Zo blijft de 
omgeving na 23:00 donker om rust voor 
natuur en omwonenden te creëren.  
Om 01.00 uur ’s nachts is alle  verlichting 
uit, behalve de beeldmerken “Mooi 
Gorinchem”, die gaan pas ’s morgens 
vroeg uit. 

Lichtmakers heeft speciale zuiltjes ontworpen 
waar de armaturen in geplaatst zijn. 
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Schakelen, dimmen, de lichtkleur wijzigen of met  
een druk op de knop scènes oproepen: met de  
JUNG  radiografische wandzenders regelt u uw Hue 
lampen geheel naar eigen wens. Ongecompliceerd, 
zonder kabels en zonder smart phone. De batterijloze 
wandzenders werken volgens de radiografische 
 standaard ZigBee, die wordt  gekenmerkt door zijn 
 bijzondere energiezuinigheid, flexibiliteit en eenvoud  
in het gebruik.

Friends of Hue in A 550 en LS 990
De zenders, die communiceren via 
het ZigBee protocol, zijn officiële 
partnerproducten van Friends of 
Hue en zijn via de Hue Bridge ook 
compatibel met de  Apple HomeKit. 

De zenders zijn verkrijgbaar in de JUNG programma’s 
A 550 A en LS 990 in het alpine wit en worden com-
pleet met afdekraam geleverd in een fraaie verpakking. 

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUW

Nieuwe stuurafdekking 
voor eNet SMART HOME
Naast de eNet stuurafdekking met tweedelige wip,  is 
nu ook de eNet stuurafdekking Standaard leverbaar, 
met de vertrouwde  enkelvoudige vormgeving,  
voor gemakkelijke en intuïtieve bediening.

De eNet stuurafdekkingen kunnen simpelweg op een 
regulier LB Management basiselement toegepast 
 worden. Hiermee wordt het basiselement onderdeel 
van het eNet SMART HOME systeem en kunnen 
 gebruikers de functies opnemen in de overzichten van 
de kamers, in scénes, als-dan  regels of tijdprogramma’s. 
Zo kan dus altijd (ook achteraf) eenvoudig worden 
 geüpgraded naar een slim systeem. Uiteraard zijn alle 
wandzenders en stuurafdekkingen ook  verkrijgbaar  
in de nieuwe trendkleuren  grafietzwart mat en 

sneeuw wit mat. 

Deze artikelen zijn 
ook opgenomen in 
de nieuwe eNet 
SMART HOME 
 brochure.

JUNG wandzender 
voor Friends of Hue

Al onze nieuwe  
producten vindt u op   
www.hateha.nl/nieuws

In bijvoorbeeld seniorencomplexen zorgt een snelle rook
verspreiding vaak voor veel slachtoffers. Een brandmeld
installatie is hier niet altijd meer  verplicht. Dit levert een 
 kostenbesparing op, maar extra maatregelen blijven  nodig  
om de veiligheid te verhogen. Bij brand is rook vaak het 
grootste gevaar, door de deuren dicht te houden en de 
 ventilatie uit te schakelen kan de rook zich aanzienlijk  
minder snel verspreiden.

Het FireAngel relais kan snel en draadloos gekoppeld worden 
aan de rookmelders en heeft twee potentiaalvrije wissel-
contacten. Hiermee kunnen, bij alarm, doormeldingen 
 gerealiseerd  worden naar bijvoorbeeld deurdrangers met 
 vrijloopfunctie, het ventilatie systeem, een alarmcentrale of de 
 thuiszorg. Met dit relais levert FireAngel een belangrijke 
 bijdrage aan de  veiligheid van onze ouderen.

Schuch TRIANO disc
Met de nieuwe TRIANO disc laat Schuch op overtuigende 
wijze zien dat hoge kwaliteit en een lage prijs prima samen 
gaan, en dat onderstrepen ze met een garantie van vijf jaar.

Ontworpen voor een lange levensduur
Door de specifieke behuizing en de 
 levensduur van de leds is deze nieuwe 
generatie halverlichting ideaal voor 
toepassing in (hoge) productie- en 
 opslaghallen, assemblagefabrieken, 
vries- en koelcellen, koelhuizen, bouw-
markten of stellinggangen in magazijnen.

Het unieke koelribbensysteem van  de gegoten aluminium 
behuizing levert een belangrijke bijdrage aan de lange 
 levensduur. Elk individueel ledsegment is volledig omsloten 
door deze koelribben. Hierdoor ontstaat een groot koel-
oppervlak met een optimale warmteafvoer. Zo ontstaan de 
beste voorwaarden voor een lange levensduur, L80> 100.000 
uur (+ 25 ° C) en betrouwbare functionaliteit, ook bij hogere 
temperaturen.

Gunstig geprijsd
De TRIANO disc overtuigt ook vanuit economisch oogpunt. 
Een uitstekend rendement, tot 161 lm/W, leidt tot hoge 
 energiekostenbesparingen en korte terugverdientijden.

Door de eenpuntsophanging en de FastConnect-aansluiting 
is het armatuur eenvoudig en snel te monteren. Met licht-
stromen van 10.000 - 30.000 lm, verschillende optieken en 
hoge kleurweergave (Ra>80) biedt de TRIANO disc voor 
vrijwel elke bedrijfsruimte de juiste oplossing.

Daarnaast kan dit armatuur, dankzij de aanwezige tempera-
tuurschakelaar, ook veilig en probleemloos worden ingezet 
in ruimtes met verhoogd brandgevaar. Overtuig uzelf van de 
hoge kwaliteit en profiteer van de verrassend lage prijzen.

FireAngel relais

Dé snelle draadloze 
oplossing voor 
bestaande bouw

Kijk hier voor 
meer informatie 
en video’s:
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Met JUNG IPS 
Remote veilig
alle KNX opties
benutten

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van het KNX 
 systeem heeft betrekking op veiligheid,  snelheid, gemak 
èn kostenbesparing voor zowel  programmeur als 
opdrachtgever. Bij het aanleggen en ontwerpen van een 
installatie in een nieuwbouwwoning in Veenendaal nam 
ITN Installatietechniek uit Ede direct de proef op de som.

Alle functies in de woning zijn ook 
eenvoudig te bedienen met de iPad.



KNX Secure

1312

Een Smart Home begint bij  
de JUNG Smart Visu Server 
Het project werd voorbereid en gepro
grammeerd door werkvoorbereider en 
systemintegrator Alain Duvalois. Met 
behulp van de Smart Visu Server heeft 
hij alle processen gestuurd en gevisua
liseerd. Zo kan de familie alle functies 
in hun nieuwe woning bedienen, 
gemakkelijk met de app op de iPad of 
telefoon, en natuurlijk ook lokaal met 
de verschillende ruimtecontrollers en 
de F 50 tasters.

Veilig en veel sneller met  
IP Secure 
Eén van de meest handige nieuwe ont
wikkelingen op het gebied van JUNG 
KNX is dat de systemintegrator tegen
woordig niet meer altijd ter plekke 
hoeft te zijn om te (her)programmeren. 
Met de IP interface, een licentie voor 
toegang op afstand en de ETS app ‘IPS 
Remote’, kunnen de bewoners via hun 
iPad de toegang tot de KNX bus tijdelijk, 
en zo lang als nodig, vrijgeven. Naast 

het feit dat fysiek bezoek in deze tijden 
op zichzelf al lastig is, bespaart system
integrator Alain ook tijd en geld aan 
autoritten door op afstand te program
meren. Het programmeren op afstand 
is versleuteld via IP Secure en loopt 
altijd via de servers in Duitsland, die 
onderhevig zijn aan de strenge regels 
van de DSGVO (de Duitse versie van de 
AVG: Algemene verordening gegevens
bescherming).

Functionaliteit op maat
De functionaliteit omvat verlichting 
schakelen en dimmen, in dit geval met 
DALI Tunable White lichtscènes. Daar
naast wordt de vloerverwarming, de 
vloerkoeling en de plafondkoeling (met 
warmtepomp) gestuurd via de ruimte
controllers met een temperatuursensor 
in elke kamer. Speciaal ingericht voor 
deze woning is de zonwering: de elek
trische gordijnen en plisségordijnen 
hebben niet alleen een zonwerings
functie, maar gaan ook juist automatisch 
open als er warmtevraag is terwijl de 

zon schijnt om zo extra energie te 
besparen. Voor de integratie van de 
Sonos geluidsinstallatie is de Sonos 
Gateway tegenwoordig niet meer nodig. 
De functionaliteit zit in de SV Server en 
de muziek kan worden afgespeeld en 
bediend via de app op de iPad of telefoon, 
maar ook met de F 50 tasters in de 
 verschillende kamers. Handig is ook de 
lekkagesensor die de jacuzzi in de gaten 
houdt. De terrasheaters met hun 7000 
Watt vermogen worden met 1 – 10 Volt 
sturing hoger of lager gezet. Als laatste 
is er een meldfunctie die waarschuwt 
als er geen teruglevering plaatsvindt 
van de energie van de zonnepanelen.

Bewegingsmelders 
In verkeersruimtes, toiletten, bad
kamers en de technische ruimte zorgen 
de tweekanaals universele bewegings
melders Mini dat de verlichting alleen 
brandt als er iemand aanwezig is. Via de 
bewegingsmelders zelf is een dag en 
nachtschakeling geprogrammeerd met 
verschillende lichtsterktes voor loop
verlichting ’s nachts en een sterker 
 verlichtingsniveau overdag. Met de F 50 
tasters kan het uitschakelen van de 
verlichting in de badkamer, middels de 
bewegingsmelders, zonodig worden 
overruled. 

Multistation – duizendpoot 
Met behulp van de koppelingen in het 
compacte JUNG KNX Multistation 
worden verschillende logische functies 
automatisch uitgevoerd, zoals storings
meldingen en alarmmelding. Zo zorgt 
een koppeling met de rookmelders en 
het inbraaksysteem dat de verlichting 
aanschakelt en dat er een melding 
gestuurd wordt bij onraad. De ventilatie 
wordt gestuurd via vochtigheidsmeting 
in de warmte terugwin installatie. 

Grafietzwart mat is trending
De woning is een ontwerp van TVA 
architecten uit Ede en het interieur is 
van de hand van Sjaak Hamstra 
 Interieurs uit Lunteren. Naast de 
 handige visualisatie op de iPad, zijn  
de bedienpunten uitgevoerd in de 
nieuwste trendkleur van vandaag –  

het indrukwekkende ‘grafietzwart mat’. 
Deze sterke, matte coating geeft het 
schakelmateriaal een fluweelzacht 
uiterlijk, waarmee het perfect contras
teert met de lichtgekleurde wanden en 
de stalen taatsdeuren.



JUNG wandzender voor 
Friends of Hue
Schakelen, dimmen, de lichtkleur wijzigen of met 
een druk op de knop scènes oproepen: met de 
JUNG radiografische wandzenders voor Friends  
of Hue regelt u alles naar eigen wens.

Meerwerk met minder werk
De JUNG Projectmanager helpt u met het vervullen van individuele woonwensen en geeft een handig en 
snel overzicht van de JUNG componenten per ruimte, per huis of per project en van de kosten van de 
verschillende programmakeuzes. Deze nieuwe versie (2021.02 - februari 2021) bevat naast alle noviteiten 
ook de nieuwe prijzen die geldig zijn vanaf 01-01-2021.

Rondleiding in de  
FireAngel fabriek
Laat u rondleiden door de indrukwekkende 
 FireAngel Safety Technology fabriek en zie hoe de 
producten ontwikkeld en geassembleerd worden.

WWW.HATEHA.NL
Kijk op www.hateha.nl/konnekties voor handige video’s, apps en sites die je niet mag missen
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Tennet kiest voor 
Schuch kwaliteit 
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Betrouwbaar 
De locatie in Eindhoven is een schakel 
in het landelijk 380 kV hoogspan
nings net van Tennet. Hier wordt de 
elektrische energie van 380.000 Volt 
getransformeerd naar 150.000 Volt. 
Deze elektrische energie wordt verder 
gedistribueerd over het provinciale 
150.000 Volt net van Tennet. Om de 

Tennet is de landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet vanaf 100.000 
Volt in  Nederland. Zij beheert als het ware de snelwegen van het elektriciteits net. 
Daarnaast beheert Tennet ook een deel van het Duitse hoogspanningsnet.  
Zij zet zich 364 dagen per jaar en 24/7 in voor een veilige en betrouwbare 
 levering van elektriciteit voor nu en in de toekomst, en speelt als zodanig ook 
een sleutelrol in de energietransitie. Met 23.500 kilometer aan hoogspannings
verbindingen op land en in zee en meer dan 5.000 medewerkers zorgt Tennet 
voor de dagelijkse stroomvoorziening van meer dan 42 miljoen eindgebruikers.

regie in handen te houden van alles wat 
er gebeurt op deze bijzondere locatie 
verzorgt Tennet zelf de renovatie en het 
onderhoud van de installatie, en dus 
ook het kiezen en plaatsen van nieuwe 
armaturen. Toen eind vorig jaar oude 
natrium armaturen voor de algemene 
verlichting aan vervanging toe waren, 
keek men natuurlijk direct naar led 

armaturen in verband met energie
besparing. Maar dit was niet het enige 
criterium. Belangrijker nog is dat de 
installatie volledig betrouwbaar is, 
waardoor Tennet koos voor kwaliteit – 
Schuch armaturen type 48. 

Weinig onderhoud
De ledverlichting heeft het algemene 
voordeel van duurzame verlichting, 
maar ook kenmerkend voor de Schuch 
armaturen is hun bijzonder lange 
levensduur (L90 > 100.000 uur) en een 
goede Lumen/Watt verhouding. Daarbij 
is het materiaal van de armaturen 
gericht op een duurzame installatie. 
Met de robuust gegoten aluminium 
behuizing met beschermingsgraad IP 
66 en veiligheidsglas is het armatuur 
type 48 bestand tegen weersinvloeden. 
Deze twee voordelen zorgen voor lage 
vervangings en onderhoudskosten.   

De Vario uitvoering groeit mee
Om ook in de toekomst de armaturen  
te kunnen aanpassen aan nieuwe 
omstandigheden, heeft Tennet gekozen 
voor de Vario uitvoering. Bij dit 

 armatuur kan de lichtstroom ter plekke 
in het armatuur zelf worden ingesteld 
en zo aan de situatie worden aangepast. 
Er is keuze uit vier  verschillende licht
stroominstellingen, tussen de 2.250 lm 
en 9.610 lm. Momenteel zijn de arma
turen ingesteld voor de maximale licht
stroom. Als er meer type 48 armaturen 
worden geplaatst, kan de lichtstroom 
worden aangepast.      

Gemakkelijk monteren
De behuizing van het armatuur heeft 
een kantelbaar en eventueel afneem
baar bovendeel. Dit zorgt ervoor dat 
men tijdens het monteren en het aan
sluiten van het armatuur beide handen 
vrij heeft. Ook de ruime aansluitruimte 
voor de kabel maakt het aansluiten 
eenvoudiger.   

Voorbereid op de toekomst
Met deze variabel inzetbare Schuch 
armaturen is de hoogspanningslocatie 
Tennet voorbereid op de toekomst en 
kunnen straks ook andere bestaande 
armaturen op een duurzame wijze 
gemakkelijk worden vervangen.  
Mocht een ledmodule onverhoopt 
kapot gaan, dan kan deze gemakkelijk 
vervangen worden zonder het hele 
armatuur te hoeven vervangen.     



Steeds meer bedrijven voorzien hun productiehallen, maga-
zijnen en bedrijfsterreinen van duurzame led verlichting. Goed 
nieuws voor onze branche en uiteraard voor het milieu. 

Maar met regelmaat moeten installateurs en eindgebruikers 
helaas schoorvoetend toegeven dat er een verkeerde keuze 
is gemaakt. Vaak begint het met de verleiding tot aanschaf 
van voordelig geprijsde armaturen, doorgaans buiten Europa 
geproduceerd. Gemiddeld binnen een jaar na installatie komt 
men tot de conclusie dat deze keuze niet aan de oorspronkelijke 
verwachtingen voldoet: een lager rendement, minder lichtop-
brengst, onaangename lichtkleur, verblinding, netvervuiling, 
een kortere levensduur en zelfs volledige uitval komt voor. 
 Allerlei ongewenste verschijnselen, zeker voor een veilige 
 werkomgeving en de continuïteit van het productieproces.

Herinvestering
Hierdoor moet alsnog naar een degelijk en betrouwbaar 
 alternatief worden gezocht en dus voor een tweede keer 
worden geïnvesteerd in materiaal en arbeid. ‘Goedkoop is 
duurkoop’ is dan ook hier een toepasselijk gezegde. Dit alles 
kan worden voorkomen als er in de beginfase van een 
 project goed wordt geadviseerd.

Lichtadvies is maatwerk!
Gedegen lichtadvies is afhankelijk van vele factoren. Op basis 
van onze praktijkervaring en de ruim 125 jaar lange expertise 
van Schuch in de industriële verlichtingswereld adviseren we 
u graag. Onze doelstelling is altijd om gezamenlijk tot een 
passende en betrouwbare oplossing te komen die, zelfs in 
de meest veeleisende en extreme omgevingen, jarenlang 
probleemloos meegaat.

Of het nu gaat om conversie van conventionele verlichting 
naar ledverlichting of een verlichtingsplan voor een 
 nieuwbouwsituatie, ga niet zelf aan de slag, laat u door  
ons  adviseren!

Uw industriële verlichtingsprojecten 
verdienen Schuch

“De nasleep van
een slechte kwaliteit blijft
voortduren als de vreugde

van het eenmalige financiële
voordeel allang vergeten

is…….”
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DE OPINIE VAN ...DE OPINIE VAN ...
Wilfred Vogelenzang De Jong, technisch adviseur 
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