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Wij prijzen voordat wij bewijzen Een ontologische vooronderstelling De ongelijkheid van ervaring en uitdrukking Noten.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van
koop, verkoop en op het verrichten van diensten door de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever die handelt
in de uitoefening van een op bedrijf. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarnaar eventueel
door de opdrachtgever wordt verwezen, wijst de opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand. Van deze
algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken. De opdrachtnemer heeft
te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In deze algemene voorwaarden
wordt verstaan onder: Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo
nauwkeurig mogelijk, maar voor de opdrachtnemer niet strikt bindend. De opdracht tot uitvoering van
werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven. Een afschrift van de schriftelijke of
elektronische opdracht wordt desgewenst door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekt. Indien een
opdracht slechts mondeling is gegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer, dan wel de
afleveringsbon, dan wel de factuur van de opdrachtnemer dan wel andere documenten van de opdrachtnemer
als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs. Indien sprake is
van prijsstijgingen, die van leveranciers van opdrachtnemer daaronder begrepen, alsmede bij wijziging van
arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke
omstandigheden, zich voor doen na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen is opdrachtnemer
bevoegd de overeengekomen prijst te verhogen overeenkomstig deze stijging. Een prijswijziging is nimmer
grond voor ontbinding van de overeenkomst. Werkplaats uurtarieven zijn niet in begrepen in de prijzen van
materialen, onderdelen en kosten van derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle
prijzen zijn berekend op basis van levering ter vestigingsplaats van opdrachtnemer. Bij aflevering elders zijn
de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever. Men kan geen rechten ontlenen aan
productomschrijvingen op offertes en of facturen, bij een eventuele onjuiste beschrijving dient men direct
contact op te nemen met de opdrachtnemer. Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht Alle in het kader
van een overeenkomst op en daaraan vast geleverde en nog op te leveren zaken blijven eigendom van
opdrachtnemer totdat alle vorderingen in het kader van de overeenkomst of andere tussen opdrachtnemer en de
opdrachtgever gesloten overeenkomsten die de opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen op de opdrachtgever
volledig zijn betaald. Zolang het eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de
zaken niet verpanden of aan derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat de
opdrachtnemer in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij de opdrachtnemer te
melden. Door zaken in de macht van de opdrachtnemer te doen brengen, vestigt de opdrachtgever daarop een
pandrecht ten gunste van opdrachtnemer voor al hetgeen hij aan de opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook,
verschuldigd is of zal worden. Tenminste zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten
die nog niet zijn afgewikkeld. De opdrachtnemer is bevoegd om als pandhouder voornoemd vuistpand in te
zetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van
deze algemene voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren. Artikel 5 Vervangen onderdelen De
vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht eigendom van opdrachtnemer, zonder dat de
opdrachtgever op enigerlei vergoeding of teruggave aanspraak kan maken. Artikel 6 Schadetaxatie Indien de
opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever
de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Artikel 7 Betaling Tenzij opdrachtnemer
aan de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van het totale door
de opdrachtgever verschuldigde bedrag door de opdrachtgever bij het afhalen van het voertuig of welke andere
zaak ook te hebben plaatsgevonden, dan wel contact of per pin bij aflevering, zonder dat de opdrachtgever
bevoegd is tot verrekening, inhouding of opschorting van enig bedrag ook. Onder aflevering wordt mede
verstaan het verrichten van een dienst. Indien betaling achteraf is overeengekomen dient de betaling uiterlijk 7
dagen na factuurdatum door de opdrachtnemer te zijn ontvangen, zonder dat de opdrachtgever enige korting,
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beroep op verrekening, opschorting of inhouding toekomt. De opdrachtgever dient op eerste verzoek van de
opdrachtnemer een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door opdrachtnemer verlangde
zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door de opdrachtnemer te bepalen
wijze. De opdrachtnemer is tot een dergelijk verzoek te allen tijde bevoegd. Indien de opdrachtgever de totale
overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is de opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling in
verzuim. Artikel 8 Aflevering Het voertuig wordt geleverd te vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij
partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien het voertuig
niet binnen 2 dagen vanaf het tijdstip dat opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat deze
gereed staat, is opgehaald , komt het voertuig vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van de
opdrachtgever. In dat geval is opdrachtnemer bevoegd bewaarloon te berekenen conform het in haar bedrijf of
ter plaatse geldende tarief. Eventuele verplaatsing van het voertuig geschiedt voor rekening en risico van de
opdrachtgever. Het risico van de door de opdrachtnemer ter reparatie of anderszins onder haar beheer
aanvaarde voertuig blijft bij de opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de
opdrachtnemer. Artikel 9 Leveringstijd Als leveringstijd geldt de datum, van levering van de zaak of de dienst
zoals vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst of zoveel eerder of later als partijen nader zijn
overeengekomen. Vervroegde aflevering is ten allen tijde toegestaan. Indien geen datum van levering is
overeengekomen zal opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk mededelen wanneer de
voertuigen ter vestigingsplaats van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever gereed zal staan, dan wel op een
andere overeengekomen plaats zal worden afgeleverd. Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld,
gelden slechts bij benadering. Zij kunnen nimmer als fatale termijn hebben te gelden. Ook na verloop van deze
verlengde termijn dient de opdrachtnemer eerst schriftelijk door de opdrachtgever in gebreke te worden
gesteld waarbij door de opdrachtnemer een termijn van tenminste een maand voor de nakoming wordt
gegeven alvorens de opdrachtnemer ter zake in verzuim kan raken. Artikel 10 Opschorting Gedurende de
periode dat de opdrachtgever aan enigerlei opeisbare betalings verplichting jegens de opdrachtnemer niet heeft
voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd de verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever
op te schorten, zonder dat dat afbreuk doet aan de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen
prijs en eventuele verdere schade van de opdrachtnemer te vergoeden. Artikel 11 Annulering De
opdrachtgever kan, indien hij zijn recht tot ontbinding op grond van artikel 9, laatste alinea, niet wenst uit te
oefenen of indien hij geen recht op ontbinding heeft, de koopovereenkomst annuleren, bij overschrijding van
de levertijd. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Indien de opdrachtgever na vijf werkdagen deze
vergoeding niet heeft betaald, is de opdrachtnemer bevoegd de opdrachtgever schriftelijk mede te delen dat zij
nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de opdrachtgever niet langer een beroep
doen op annulering. Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan vier weken kan de
opdrachtgever schriftelijk annuleren zonder aan de opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd te zijn. Artikel
12 Ontbinding Indien de opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende 14 dagen nalatig
blijkt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer, zal de overeenkomst van rechtswege
zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij de opdrachtnemer alsnog uitvoering van de
overeenkomst verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde is de opdrachtnemer bevoegd zonder in gebreke stelling of
gerechtelijke tussenkomst en onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende rechten de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de opdrachtgever,
overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet, zijn faillissement wordt of is
aangevraagd dan was uitgesproken. De opdrachtnemer is alsdan bevoegd om het voertuig van de
opdrachtgever te verkopen teneinde zich uit de opbrengst te voldoen. Artikel 13 Overmacht In geval de
uitvoering van een overeenkomst voor de opdrachtnemer ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of
onmogelijk wordt, is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd,
door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel naar haar eigen keuze haar verplichtingen op
te schorten. Een tekortkoming van de opdrachtnemer zal hem niet worden aangerekend indien hij in een
toestand van overmacht verkeerd. Onder overmacht wordt verstaan: Onder overmacht wordt mede begrepen:

Page 2

DOWNLOAD PDF 11.7 WIJ PRIJZEN VOORDAT WIJ BEWIJZEN 147
In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die
overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigingen of wel de
overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige
schadevergoeding. De opdrachtgever is niet gerechtigd om in geval van overmacht de overeenkomst met de
opdrachtnemer te ontbinden. Artikel 14 Aansprakelijkheid De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever
slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming aan de zijde van de opdrachtnemer in de uitvoering van haar verplichtingen van de
overeenkomst tussen haar en de opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder
onder meer verstaan wordt: Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en
schriftelijke bescheiden en waardepapieren. Voor zover de opdrachtnemer uit hoofde van het in dit artikel
bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft uitsluitend die schade waartegen de opdrachtnemer
verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn met dien verstande dat nimmer een hoger
bedrag dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking
komt. Hiermee wordt beoogt een schadeplafond vast te leggen. Iedere andere vordering van schadevergoeding
uit welke hoofde dan ook is uitgesloten van vergoeding. De opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de
overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
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Chapter 2 : Prijzen & specificaties nieuwe Maserati Ghibli v6 bi-turbo s q4 kW aut - blog.quintoapp.com
Hoop dat we deze boete niet in hogere prijzen ik er woonde ,68 euro moest bijbetalen,terwijl wij op dingen bewijzen
zoals ze.

En als je ziet waartoe dat anno heeft geleid, kun je je afvragen waar iedereen opeens zo moeilijk over doet.
Geen brandstof die de laatste tijd zo ongenadig op zijn lazer heeft gehad als diesel. Ja, VW ging diep door het
stof, smeet met miljarden aan terugroepacties, boetes en spijtbetuigingscampagnes, maar de schade die was
aangericht aan het allerbelangrijkste, het vertrouwen van de consument in je product: Mercedes probeert het
tegendeel te bewijzen En daar sta je dan, temidden van de roetwalmende puinhopen van het armageddon dat je
snode plannetjes hebben aangericht. Nu gaat het vooral over VW, maar ook bij Mercedes zijn vorig jaar nog
invallen gedaan vanwege sjoemelverdenkingen. Niemand is schuldig zonder veroordeling, uiteraard, maar het
helpt allemaal niet mee. Zoals een voetballer die onder vuur ligt met een paar goals iedereen het zwijgen kan
opleggen, moet Mercedes terugslaan met een fenomenale auto. En als het dan ook nog om je topmodel gaat,
moeten die goals nog allemaal omhalen zijn ook. Elke S is, dat is een gegeven, een juweeltje van materialen
en hun afwerking. Elk denkbaar speeltje is aan boord en is fantastisch uitgevoerd. En als het er niet is, kun je
het uiteraard kopen. Voor prijzen die ze alleen bij Mercedes normaal vinden, maar dat is al evengoed een
gegeven. Wil jij een paarse met nachtvisie? Dan krijg je die. Hij rijdt zelfs zelf, al is dat met alle beperkingen
van zowel juridische als technische aard. Maar goed, die motor. Stilte, vermogen pk en vooral sleurkracht Nm
zijn verbluffend. Van 0 naar in 5,2 seconden is niet niks, voor 1. Ook zoiets â€” de actieradius: Nee, dat haal
je natuurlijk niet, want fabrieksopgave, maar voorlopig heeft de elektrische auto nog een eind te gaan,
bedoelen we maar. Het spreekt vanzelf dat Mercedes, niet voor niets dieselpionier, het slimste dat zij in huis
hebben, hebben ingezet om roetdeeltjes en andere narigheid zo min mogelijk ontsnappingskans te geven. Wij
durven gerust de stelling aan dat wat er uit de uitlaat komt schoner is dan wat er in sommige stadscentra als
buitenlucht in gaat. Deze techniek verdient meer dan de schandpaal waar ze de laatste tijd zo aan genageld
wordt.
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Chapter 3 : Sandoro Late Night
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze
zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten.

Het hotel is niet geschikt voor rolstoelgebruikers in verband met de grootte van de kamers. Deze
tweepersoonskamer is voorzien van een tweepersoonsbed xcm , airco, televisie met gratis kinderkanalen, kluis
en faciliteiten om koffie en thee te maken. Deze tweepersoonskamer is voorzien van een twee
eenpersoonsbedden 90xcm , airco, televisie met gratis kinderkanalen, kluis en faciliteiten om koffie en thee te
maken. Het bovenste bed is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. De kinderen wanen zich in het onderste bed
in een betoverde grot en in het bovenste bed lijkt het net of ze zich in ene toren bevinden. Familiekamer Kids
Suite, min. Het is net alsof je in de wonderlijke wereld van een circus stapt. De suite heeft tweepersoonsbed
xcm en een stapelbed 90xcm voor 2 kinderen. Vanuit deze suite heb je een prachtig uitzicht over de tuinen of
het meer. Vierpersoons Tower Suite, min. De suite heeft twee tweepersoonsbedden xcm in elk een eigen
kamer. Ideaal voor grote families. In elke kamer staat een tweepersoonsbed xcm en een stapelbed 90xcm. De
reisbescheiden bestaan o. Afstand vanaf Brussel ca. Verzekeringen Vergeet niet om goed verzekerd op reis te
gaan. Je kunt een verzekering direct bij boeken afsluiten. Frankrijk Vive la douce France op vakantie in
Frankrijk! Ontdek prachtige bergen, wijndorpjes, kaasboerderijen en schilderachtige stadjes. Vive la douce
France op vakantie in Frankrijk! Zon, zee, strand, cultuur en natuurlijk het heerlijke Franse eten! Van Bretagne
tot de Provence, van Parijs tot Corsica. Reis bijvoorbeeld langs de mooiste en zonnigste plekjes van Frankrijk
en reis ook door de tijd. Wat dacht je van Zuid-Frankrijk waar je zich in de middeleeuwen waant bij het
prachtige Carcassonne. Of rijd in het spoor van Napoleon langs de mooiste plekjes van Frankrijk. Ook de oude
schilders wisten het al: Treed in de sporen van Van Gogh en ontdek de mooiste lavendelvelden, de
schilderachtigste dorpjes en kleurrijkste haventjes. Waar je ook naar toe gaat in Frankrijk, overal vind je de
voortreffelijke Franse keuken en de heerlijke wijnen! Genieten als God doe je nog altijd in Frankrijk! De
liefde voor Frankrijk, gaat door de maag! Geld De munteenheid is de euro. Met de Nederlandse bank- en
giropassen kun je bij ruim Je kunt de plekken herkennen aan het CB-logo. Levensmiddelenwinkels zijn ook
geopend op zondagochtend. Maandagochtend zijn veel winkels gesloten. Kleinere winkels gaan tussen de
middag dicht. De grote supermarkten buiten de centra zijn tot Buiten de grote steden tijdens de middagpauze
zijn de kantoren vaak gesloten. Persoonsdocumenten Geldig paspoort of een geldige Europese of Nederlandse
identiteitskaart vereist. Het document moet je in het openbaar steeds bij je hebben. Rij - en kentekenbewijzen
De Nederlandse rij- en kentekenbewijzen worden erkend. Voor bromfietsen is het bromfietscertificaat vereist.
Nederlandse motorvoertuigen met een nieuwe kentekenplaat hoeven binnen de EU en Zwitserland niet meer
voorzien te zijn van een NL-sticker. Aanhangwagens, caravans en fietsdragers moeten altijd voorzien zijn van
de NL-sticker. Benzinestations Benzinestations langs de autosnelwegen zijn vaak 24 uur per dag open. Andere
benzinestations meestal van 7. Op autosnelwegen kun je pech melden via de praatpalen bij de snelwegpolitie
CRS. Die schakelt een particuliere garage in die de auto naar een garage sleept. Voor alle diensten moet
worden betaald. De IRK wordt door de meeste bedrijven erkend. Tol Het grootste deel van autosnelwegen in
Frankrijk bestaat uit tolwegen.
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Chapter 4 : Veel prijzen tijdens actie Winkel & Win in SuyderSee - blog.quintoapp.com - Ondernemen - Act
11,7 km. Aquapark Cikat 11,8 km. Prijzen faciliteiten en diensten; Wij hebben ten minste 5 beoordelingen nodig voordat
we een beoordelingsscore kunnen berekenen.

Het centrum van Wald im Pinzgau ligt op ca. De naam van het hotel zegt het al: De bosrijke natuur en
verschillende wandelpaden beginnen direct bij de deur van het hotel. U mag Oostenrijk eigenlijk niet verlaten
voordat u dit natuurwonder bezocht heeft. Even lekker opwarmen na een dag op de lange latten. De ene dag
rijdt u via de nieuwe pasweg naar Krimml om je in de Zillertal Arena uit te leven. De andere dag rijdt u naar
buurdorp Neukirchen om de Wildkogel te ontdekken. De afstand vanaf Utrecht is ca. Faciliteiten Het hotel
bestaat uit een hoofd- en bijgebouw en beschikt over een receptie met kluisjes , lounge, ontbijt restaurant, bar,
terras, tuin en een sauna. Het bijgebouw vindt u op ca. Kamers Hieronder vindt u de verschillende kamertypes
van Active Hotel Wildkogel. Wij reserveren voor u een kamer met het aantal slaapplaatsen dat overeenkomt
met het aantal geboekte personen. De kamers beschikken soms over een balkon. Uw kamer bevindt zich in het
hoofd- of bijgebouw. Op vertoon van deze voordeelkaart ontvangt u de volgende voordelen: Het water stort
zich naar beneden in 3 stappen. De middelste wordt beschouwd als de mooiste; u heeft er zowel een fraai
uitzicht op de bovenste trap van de waterval als over het nabije dal. Het hoogste punt van de route is de
Filzsteinalpe m , waar u een stoeltjeslift kunt nemen naar een hoogte van meter. Gerlos v Gerlos is gelegen in
het hart van het geweldige skigebied Zillertal Arena en is zeer populair onder Nederlanders. Er zijn diverse
winkels, restaurants en bars. Wandelen kan ook uitstekend in Gerlos. Er is een prachtig pad aangelegd langs
het riviertje de Gerlosbach. Zillertal v Het Zillertal wordt door de Oostenrijkers ook wel het actiefste dal ter
wereld genoemd. Wandel over de meer dan km aan wandelpaden van makkelijke in het dal tot uitdagend in de
hogere berggebieden. U kunt hier ook goed fietsen. Er zijn namelijk 31 fietspaden, waarvan een deel langs de
rivier de Ziller loopt. Ook leuk is een tocht met de Zillertalbahn. Deze nostalgische stoomtrein rijdt in de
zomermaanden door het dal en stopt in veel plaatsen waar u eventueel uit kunt stappen. In de winter is het
Zillertal een ideaal skigebied met bijna km skipistes verdeeld over 12 skigebieden.
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Chapter 5 : Mercedes S d 4Matic Lang () test en specificaties - TopGear
Wij zien dat u een adblocker gebruikt waardoor u alleen Voordat de Mercedes CLS Eerder vandaag maakte
Mercedes-Benz de prijzen van de C-klasse.

Twee avonden en een middag lang schotelt de organisatie het publiek topentertainment van het hoogste soort
voor. Er is voor ieder wat wils, vertelt de organisatie van Berghem Events. Dit keer dus het tweede evenement
in de prachtige, sfeervolle locatie van het openluchttheater Hoessenbosch. Een unieke belevenis, met dit jaar
een nog verder verbeterde line-up. We hadden tijdens de vorige editie op vrijdag een DJ-avond en een
bandavond op de zaterdag. Daar zijn we nu van afgestapt. In de meest prachtige kleuren dartelen de poedels
over het doek. De poedel met zijn hoge intelligentie, zijn ondeugendheid en haast menselijke uitdrukking is
een meer dan geliefd thema door de eeuwen heen. Gaandeweg is voor de oplettende bezoeker van de expositie
te zien dat de poedel-zelf abstraheert. Daarnaast kunnen de kinderen knutselen, lekkere broodjes bakken, pony
rijden, zich laten schminken, springen op het springkussen en zal poppentheater Ronzebons uit Oss de
allerkleinsten vermaken. Er zijn nog veel meer spelletjes, maar dat is te veel om allemaal op te noemen. Al
met al een bomvol programma in de Berghemse bossen. De kindermiddag is voor iedereen gratis te bezoeken.
Naast het hoofdprogramma kunnen kinderen bij aanschaf van stempelkaart deelnemen heel veel extra spellen
en activiteiten. Meer informatie en tickets vind je via www. Ben jij de collega waar wij naar op zoek zijn?!
Van der Donk Beveiliging BV, t. U kunt van mijn diensten gebruik maken via uw uitvaartverzorger of
rechtstreeks. Satisfaction Rosmalen en de HEVO hebben de koppen bij elkaar gestoken om bij hun mijlpalen
van dit jaar stil te staan. Satisfaction bestaat vijftig jaar, de HEVO vijfenzestig. Samen werkten zij het idee uit
om een evenement te organiseren waarbij muziek en dansen centraal staan. Door Herman van Dinther
Satisfaction, als jongerensoos vanaf eind jaren zestig actief in hun boerderij aan de Schoolstraat, bouwde in
bijna vijfentwintig jaar een grote platencollectie op van ruim tienduizend platen. Die verzameling is altijd
goed bewaard gebleven en gekoesterd. Alle bakken en rekken waarin de platen staan opgesteld, komen dat
weekend op De Driesprong te staan. Midden op het plein wordt een overdekte dansvloer aangelegd met een
ondergrond van vinyl in de vorm van een LP. De overkapping krijgt de vorm van een zeskant en meet tien bij
tien meter. Dan worden ook verzoeknummers gedraaid en wordt de bezoeker geprikkeld om vooral ook
zondag te komen dansen en luisteren. Beide middagen starten om Samenwerking Voor dit evenement bestaat
veel enthousiasme en dat resulteerde ook in de medewerking van veel anderen. Theo Pennings, die samen met
Rini Timmers namens Satisfaction de schouders onder dit evenement zet, is daar heel blij mee. De
sfeerverlichting wordt aangebracht dankzij medewerking van Party Planet. Ook de horeca aan de Driesprong
speelt goed in op het event door op de terrassen betaalbare hap- jes aan te bieden die aansluiten bij de sfeer
van toen zoals kaas-worst-ham-uitje-ananas-augurk-gehaktballetje-een gevuld eitje- met vlaggetjes en de
beroemde toastjes. De horeca stelt extra terrassen rond de dansvloer op. Het idee om samen iets te organiseren
ontstond tijdens de fotosessie voor de fotobrochure met vijftig bekende Rosmalense koppels waarvan u in elke
uitgave van De Molen het resultaat ziet. Daar was de conclusie dat er best iets zou mogen komen voor ouderen
omdat ook de HEVO een lustrumfeest viert vanwege het vijfenzestig jarig bestaan. Het besluit was snel
genomen en de werkgroep kon aan de slag. Daar is op geen enkele manier een leeftijd aan gekoppeld. Wat het
extra leuk maakt is dat mensen verzoekplaten kunnen aanvragen, weliswaar tegen een kleine vergoeding maar
die is bedoeld voor een goed doel. Toch groeien ruim Dat betekent maar liefst 1 op de 8 kinderen. Daardoor
lopen zij allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich
fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van
het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In heeft het Jeugdsportfonds in
Nederland Hoe meer geld we kunnen inzamelen hoe meer kinderen we kunnen helpen. Ik vind het geweldig
dat Satisfaction en de HEVO ons Fonds hebben gekozen om de opbrengst van de verzoekplaten aan te
doneren. Voorzitter Bert van Strien zie ook elders in deze De Molen , heeft de handdoek opgepakt samen met
een aantal van zijn vrijwilligers. Dat betekent dat er geen lange wachtrijen hoeven te ontstaan. Het hele
bestand van de ruim tienduizend titels is ingevoerd in een Exell programma waaraan een zoekprogramma is
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gekoppeld. Zowel op titel als op artiest kan de gewenste plaat worden geselecteerd. Satisfaction is blij met
deze vorm van samenwerking. Wanneer de aanvrager het leuk vindt kan hij of zij zelf grasduinen in het
systeem om een leuke plaat te vinden. Witoma Caravans, een van de sponsors van Vijftig jaar Satisfaction,
plaatst een van hun topcaravans op De Driesprong en sluit daarmee mooi aan op het zomerse vakantiegevoel
dat er zeker nog heerst. Die zondag danst Rosmalen, van welke leeftijd je ook bent. De docenten van
Danscentrum Rosmalen zullen er op zondag ook zijn om waar nodig even het juiste pasje voor te doen.
Dansen op Vinyl is een eenmalig evenement op zaterdag 19 en zondag 20 augustus van Bedoeld voor alle
leeftijden, de toegang is gratis. In het weekend van 24 en 25 juni was De Driesprong omgetoverd in een
sfeerrijke ontmoetingsplaats voor iedereen die gezelligheid zocht en van de vele hapjes en drankjes wilde
proeven. Het deerde de bezoekers die er waren niet echt. Bezoekers die varieerden in leeftijd van 1 tot 90 jaar,
precies de doelgroep die de organisatie voor ogen had. De fraai en met veel passie ingerichte pagodestands
trokken volop belangstelling. De heerlijke producten werden dan ook volop afgenomen, iets wat voor de
deelnemende standhouders natuurlijk een opsteker was. Of die er komt zal blijken na een grondige evaluatie.
De gouden mijlpaal is daar voldoende reden toe. Hen is gevraagd wat er het eerst bij hen opkomt bij het horen
van de naam Satisfaction Rosmalen. Leuk om te zien, leuk om te lezen. Wolterstraat 1 Aanmelden cursus en
meer informatie: Stuur een mailtje naar redactie plazamedia. SJV heeft dit jaar een prachtig nieuw gebouw.
Beide organisaties zijn vrijwel buren en gaan van elkaars faciliteiten gebruik maken. De bedoeling is om vanaf
met hulp van de HEVO-leden workshops te gaan organiseren voor de jeugd van SJV op technisch, creatief en
ander gebied. Om die samenwerking te benadrukken werd een verbinding gemaakt tussen beide gebouwen in
de Tulpstraat en Mimosastraat. In beide gebouwen en met kramen in de Kamperfoeliestraat, konden bezoekers
kennismaken met de activiteiten van de 46 clubs van HEVO en de activiteiten van SJV. In beide gebouwen
waren onder meer bijvoorbeeld demonstraties van Zumba, Pilates en badminton en ook de koren en
muziekgezelschappen van HEVO lieten zich horen. Hou je van lekker eten en draag je je vereniging een warm
Hart toe? Dan heeft BBQenzo een geweldige actie voor je! Bij iedere bestelling die je plaatst kun je kiezen uit:
Jouw vereniging ontvangt hiervoor een tegoedbon. Vul hier de code van jouw vereniging in en selecteer een
keuze. Vind de lekkerste gerechten voor elk moment www. Zij gaan ervan uit dat, na het papierwerk voor de
verzekering, de schade hersteld kan worden en het leven weer als vanouds is. Een flinke misvatting, zo blijkt
uit recent onderzoek. Een inbraak laat diepe sporen na. Een vijfde van de slachtoffers denkt daar zijn leven
lang last van te houden. In Nederland werden afgelopen jaar ruim Veertig procent van de mensen bij wie is
ingebroken, voelt zich daarna niet meer veilig in het eigen huis. Slachtoffers hopen dat ze na het regelen van
de praktische zaken, gewoon weer verder kunnen. Als dat niet zo blijkt te zijn, valt dat tegen. Maar in je eigen
huis, bij uitstek de plek waar je je veilig wilt voelen, word je telkens opnieuw geconfronteerd met de plaats
delict. Een medewerker neemt vervolgens contact op met het slachtoffer. De organisatie helpt bij praktische
zaken, zoals het invullen van verzekeringsformulieren. Indien er wel een verdachte bekend is, kan
Slachtofferhulp helpen bij het verhalen van de schade en informatie geven over de rechtsgang. Daarnaast staat
de organisatie slachtoffers bij met de emotionele verwerking van een inbraak. Het gaat echt niet alleen om
beveiligingsmaatregelen. Veel inbraken kunnen met het gedrag van bewoners voorkomen worden. Je kunt nog
zulke goede sloten hebben, als je ze niet gebruikt, hebben inbrekers dat helaas snel genoeg door. Ook al gaat u
maar heel even naar de buren of boodschappen Nachtmerries doen. Het onderzoek van de nachtslot. Pas als u
de sleutel omstichting NIPW laat ook een aan- draait, zit de deur echt op slot.
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Chapter 6 : Verkeerde meterstanden bij Greenchoice, hoe bewijzen? - Radar
Wij helpen je graag een handje! zij lacht event. adverteren? (HebreeÃ«n ) Het is het bewijs van de dingen die we nog
niet zien.

Verkeerde meterstanden bij Greenchoice, hoe bewijzen? Daar ben ik behoorlijk van geschrokken, 6 maanden
ervoor heb ik nog van Greenchoice bijna euro teruggehad, en mijn verbruik was in die 6 maanden, 17x zoveel.
Alhoewel ik wel mijn verhuizing door had gegeven, ben ik blijkbaar vergeten de meterstanden van de
eindopname door te geven. En min of meer dat ik daar verantwoordelijk voor bent. Toch zit het me dwars,
want wie zegt dat ik idd de meterstanden verkeerd heb doorgegeven, dit wordt automatisch aangenomen. Toch
zit het mij niet lekker. Kan dit zomaar, ben je als simpele klant bij voorbaat degene die de fout heeft gemaakt?
De consument is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van meterstanden. Zowel bij een verhuizing oud en
nieuw adres alsook ten behoeve van de jaarafrekening. Het is duidelijk dat u geen meterstanden hebt
doorgeven ten behoeve van de jaarafrekening en ook gene meterstanden hebt doorgegeven ten behoeve van de
eindafrekening ten gevolge van uw verhuizing. En hier, hoe bot het ook mag klinken bent u zelf inderdaad
verantwoordelijk voor en valt u dit zelf te verwijten. Indien er geen meterstanden doorgegeven worden dan
gaat de netbeheerder een schatting maken. Aan de hand daarvan maakt de leverancier vervolgens zijn jaar- of
eindafrekening op. U had toen al naar meterstanden kunnen kijken of die wel klopten. Als de meterstanden
toen te laag waren geschat, krijg je dat vroeg of laat alsnog gepresenteerd. In uw geval dus bij de eindfactuur.
U geeft aan dat u hebt nagelaten de verhuis eindmeterstanden door te geven. Indien u de daadwerkelijke
eindstanden ten tijde van de sleuteloverdracht hebt of kunt achterhalen, moet u die doorgeven aan de
leverancier. Het is mogelijk dat de leverancier -terecht- een bewijsstuk eist. Mocht er een groot verschil tussen
de gebruikte en daadwerkelijke eindmeterstanden zijn, dan moet Greenchoice een correctie op u
eindafrekening doorvoeren.
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Chapter 7 : Hotel Explorers at Disneyland Paris Â· Pharos Reizen
Beste bezoeker, Wij zien dat u een adblocker gebruikt waardoor u alleen advertenties ziet die door uw adblocker
worden goedgekeurd. Dit vinden wij jammer.

Het hotel beschikt over een eigen parkeerplaats ca. Het hotel is niet geschikt voor rolstoelgebruikers in
verband met de grootte van de kamers. De kamer is voorzien van een tweepersoonsbed en twee
eenpersoonsbedden. Je hebt gratis wifi in de kamer. Badkamer met wc en haardroger. Vierpersoonskamer
Crew Bunk Bed, min. De kamer is voorzien van een tweepersoonsbed en een stapelbed. Zespersoonskamer
Crew Bunk Bed, min. Zespersoonskamer Crew Twin Bed, min. De hotelkamers zijn vanaf Sprookjes spelen
de hoofdrol in deze vijf landen gevuld met attracties, shows en parades. Hier ontdek je de glamourwereld van
film, televisie en animatie. Werkelijkheid en fantasie komen hier samen. Beleef hoe animatie tot stand komt in
de Toon Studio en zie verbijsterende effecten in Backlot. Klik hier voor de actuele openingstijden van beide
parken. Hier vind je ook de attracties die gesloten zijn per dag. Attracties worden nog mooier, leuker en
spannender gemaakt en daar ze volop mee bezig. Hiervoor heb je je toegangsticket voor het park nodig.
Ondertussen heb je dus tijd voor andere attracties. Als je alleen, zonder je groep een attractie wilt doen, kun je
als Single Rider bij bepaalde attracties sneller naar binnen via een speciale ingang. Dit betekent niet dat je
direct in kunt stappen en zelf een zitplaats kiezen is niet mogelijk. Rookbeleid Roken is niet toegestaan in de
themaparken, de restaurants, bars, winkels en hotels met uitzondering van de speciaal voor rokers ingestelde
en ingerichte buitenruimte. Deze regel is ook van toepassing op elektronische sigaretten. De reisbescheiden
bestaan o. Afstand vanaf Brussel ca. Verzekeringen Vergeet niet om goed verzekerd op reis te gaan. Je kunt
een verzekering direct bij boeken afsluiten. Frankrijk Vive la douce France op vakantie in Frankrijk! Ontdek
prachtige bergen, wijndorpjes, kaasboerderijen en schilderachtige stadjes. Vive la douce France op vakantie in
Frankrijk! Zon, zee, strand, cultuur en natuurlijk het heerlijke Franse eten! Van Bretagne tot de Provence, van
Parijs tot Corsica. Reis bijvoorbeeld langs de mooiste en zonnigste plekjes van Frankrijk en reis ook door de
tijd. Wat dacht je van Zuid-Frankrijk waar je zich in de middeleeuwen waant bij het prachtige Carcassonne. Of
rijd in het spoor van Napoleon langs de mooiste plekjes van Frankrijk. Ook de oude schilders wisten het al:
Treed in de sporen van Van Gogh en ontdek de mooiste lavendelvelden, de schilderachtigste dorpjes en
kleurrijkste haventjes. Waar je ook naar toe gaat in Frankrijk, overal vind je de voortreffelijke Franse keuken
en de heerlijke wijnen! Genieten als God doe je nog altijd in Frankrijk! De liefde voor Frankrijk, gaat door de
maag! Geld De munteenheid is de euro. Met de Nederlandse bank- en giropassen kun je bij ruim Je kunt de
plekken herkennen aan het CB-logo. Levensmiddelenwinkels zijn ook geopend op zondagochtend.
Maandagochtend zijn veel winkels gesloten. Kleinere winkels gaan tussen de middag dicht. De grote
supermarkten buiten de centra zijn tot Buiten de grote steden tijdens de middagpauze zijn de kantoren vaak
gesloten. Persoonsdocumenten Geldig paspoort of een geldige Europese of Nederlandse identiteitskaart
vereist. Het document moet je in het openbaar steeds bij je hebben. Rij - en kentekenbewijzen De Nederlandse
rij- en kentekenbewijzen worden erkend. Voor bromfietsen is het bromfietscertificaat vereist. Nederlandse
motorvoertuigen met een nieuwe kentekenplaat hoeven binnen de EU en Zwitserland niet meer voorzien te
zijn van een NL-sticker. Aanhangwagens, caravans en fietsdragers moeten altijd voorzien zijn van de
NL-sticker. Benzinestations Benzinestations langs de autosnelwegen zijn vaak 24 uur per dag open. Andere
benzinestations meestal van 7. Op autosnelwegen kun je pech melden via de praatpalen bij de snelwegpolitie
CRS. Die schakelt een particuliere garage in die de auto naar een garage sleept. Voor alle diensten moet
worden betaald. De IRK wordt door de meeste bedrijven erkend. Tol Het grootste deel van autosnelwegen in
Frankrijk bestaat uit tolwegen.
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Chapter 8 : blog.quintoapp.com - Regeling - Telecommunicatiewet - BWBR
Met een bewijs dat je in Hotel Explorers dan raden wij je aan om de route uit â‚¬ ,00 per persoon per arrangement;
Prijzen 3e t/m 6e persoon.

Bekijk magazine Na Renault en Nissan toont nu ook Ford zich bereid om zijn witte bestelwagens met een
groene aandrijflijn uit te rusten. Het zijn ontnuchterende cijfers waarmee Ian Porter komt. De hoofdingenieur
van de Transit Custom heeft samen met Transport of London becijferd dat 75 procent van het vrachtvervoer in
en rond de Britse hoofdstad per bestelwagen gebeurt. Op piekmomenten steken per uur 7. Dat zoveel
dieselmotoren funest zijn voor de luchtkwaliteit, weet het kleinste kind. Dat er iets aan moet worden gedaan,
snappen ze nu ook bij Ford, getuige de Transit Custom, die vanaf eind ook als benzinehybride is te krijgen.
Daarmee is de eentonner van het Blauwe Ovaal een milieuvriendelijk alternatief voor de volelektrische
bestellers die andere merken inmiddels ook in het programma hebben. Range Extender zou in dit geval een
correctere benaming zijn, omdat de verbrandingsmotor de wielen nooit rechtstreeks aandrijft. Die taak is
weggelegd voor een elektrische motor van 50 kW, gevoed door een accupakket van 14kWh dat voor maximaal
50 kilometer elektriciteit kan opslaan. En als je rit langer dan 50 kilometer is? Dan slaat de driecilinder
benzinemotor van 1. Onderweg bepaal je zelf wanneer je die 50 emissieloze kilometers inzet. Tip de toets EV
LATER en de Transit spaart zijn batterijen om elektrisch een stadscentrum in te rijden en eventuele
milieubelastingen te omzeilen , druk op EV NOW en de benzinemotor zwijgt op voorwaarde dat de batterijen
zijn opgeladen. Of daar nog een EV CHARGE-functie bijkomt, waarmee je de verbrandingsmotor laat draaien
om de batterijen al rijdend op te laden, staat nog ter discussie. Gezien de beperkte EV-autonomie, die
trouwens nog onder de oude NEDC-regels werd gemeten, zou het in ieder geval een nuttige toevoeging zijn.
Maar wat we wel hebben gemerkt, is dat de huidige elektromotor maar net volstaat om de bestelwagen
onbeladen te mobiliseren â€” laat staan als er hellingen of lading aan te pas komen. Ford belooft beterschap in
de vorm van een krachtiger elektromotor, die de productieversie vanaf zal aandrijven. Hoeveel krachtiger die
motor wordt, willen de ingenieurs nog niet kwijt, maar ze bevestigen wel dat het extra vermogen een voelbaar
verschil zal maken. Maar als je dan toch even de ring- of snelweg op moet, gaat het extra vermogen zeker van
pas komen. Toch blijft Ford erbij dat een Range Extender de juiste oplossing is voor de Transit Custom, en
wel om drie redenen. Ten eerste omdat de set-up geen laadvolume inneemt, maar gewoon onder het bestaande
chassis wordt gemonteerd. Ten tweede omdat de compacte combinatie slechts kilogram gewicht toevoegt,
waardoor de overigens puike rijdynamiek niet in het gedrang komt. En ten derde omdat de kostprijs op die
manier binnen de perken blijft, wat anders zou zijn bij een volledige elektrificatie. Ford hoopt de meerprijs ten
opzichte van de diesels aannemelijk te houden, zodat de Total Cost of Ownership door de lagere
brandstofrekening en belastingen ongeveer gelijk blijft.
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Chapter 9 : CV-ketel Den Haag | Installatie & service | Scherpe prijs!
Maserati Ghibli v6 bi-turbo s q4 kW aut. HomeÂ» Prijzen & specificatiesÂ» MaseratiÂ» GhibliÂ» v6 bi-turbo s q4 kW aut.

Bestel uw producten, reken af via de winkelwagen en uw boodschappen worden thuis afgeleverd binnen 20 a
60 minuten. Alle vermelde prijzen zijn inclusief bezorging. Afrekenen kan online, contant of u kunt pinnen bij
de bezorger. Minimaal bestelbedrag 8 euro: Onder het minimum bestelbedrag wordt uw bestelling niet
uitgevoerd! Voor bezorging bedrijven, bruiloften enzovoorts met afleveren buiten openingstijden is ook
mogelijk, reserveren tussen 13 en 19 uur via tel. Alvorens u bestelt, lees eerst onze huisregels svp. Indien u
heeft besteld en wij zijn bij u adres, zorg dan voor goed werkende bel of dat wij u telefonisch kunnen bereiken
tot u bestelling is afgeleverd, blijf bereikbaar. Onze klantenservice helpt u graag verder. Aarzel niet contact op
te nemen via mail of telefoon. Bereikbaar op werkdagen tussen Onder de 18 jaar wordt door ons niet
afgeleverd, bij twijfel vragen we u om legimitatie bewijs. Er worden geen credieten verleend aan de deur. Wij
verkopen zowel a als b merken, kwaliteit verschilt per persoon en smaak van keuze, alleen b merken zijn
goedkoper, soms zit er geen verschil in kwaliteit, soms ook beter. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door
u gekozen product en kwaliteit die u kiest. Wij controleren wel de uiterste verkoop datums, mocht er
onverhoopt aan het bestelde iets niet in orde zijn, neem dan direct contact met ons op, liefst dezelfde dag nog
zodat wij actie kunnen ondernemen. We bewaren uw boodschappen tot het einde van de dag. Hoe kan ik
betalen bij het afhalen? Bij het afhalen en bezorgen kunt u zowel contant als met de pin betalen. Kan ik mijn
boodschappen op een ander adres laten bezorgen? Ja, u kunt een afwijkend bezorgadres opgeven. Wanneer de
bezorger u niet thuis aantreft neemt hij de boodschappen mee terug naar de winkel, zorg dat u bereikbaar bent
tot uw bestelling is afgeleverd. Moet ik mij inschrijven om een bestelling te plaatsen? U hoeft zich niet in te
schrijven om een bestelling te plaatsen. Echter is het wel belangrijk dat wij uw gegevens hebben. U meldt zich
eenmalig aan als klant en vervolgens hoeft u alleen nog in te loggen om een bestelling te plaatsen. Uw
gegevens kunt u beheren onder Mijn Account. Kan ik als bedrijf bestellen bij Sandoro Late Night Shop? Ja, u
kunt namens een bedrijf een bestelling plaatsen. Kan ik een bestelling wijzigen? Nee, het is niet mogelijk uw
bestelling te wijzigen. Kan ik een bestelling annuleren? Ja, het is mogelijk uw bestelling te annuleren. Echter
word er dan wel 2,55 euro in rekening gebracht.
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