
Algemene Voorwaarden Van Lathem – Galmart 
Recycling NV 

 

DEFINTIES 
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene 
voorwaarden van VLG RECYCLING NV. 
VLG RECYCLING NV: VAN LATHEM – GALMART 
RECYCLING NV. 
Klant: natuurlijke of rechtspersoon die met VLG 
RECYCLING NV een Overeenkomst sluit. 
Partijen: VLG RECYCLING NV en de Klant 
Overeenkomst: iedere overeenkomst waarop de 
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 
Wettelijke bepalingen: voorschriften van 
toepasselijke wetgeving in België. 
 

TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING 

 
Art. 1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van 
toepassing op de totstandkoming, inhoud en 
uitvoering van de Overeenkomst, alsmede op alle 
overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen 
tussen VLG RECYCLING NV en de Klant. Door het 
opstarten van de werf, het uitvoeren van de werken, 
het aanvaarden van de levering van de goederen of de 
dienstverlening bevestigt de Klant zijn uitdrukkelijke 
en exclusieve instemming met deze Algemene 
Voorwaarden. 
 
Art. 2 Deze Algemene Voorwaarden bepalen alle 
contractuele relaties tussen de betrokken partijen, tenzij 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen in 
een door de directie van VLG RECYCLING NV 
ondertekende overeenkomst. Bij deze Algemene 
voorwaarden horen ook de bijzondere voorwaarden als 
geformuleerd identificatieformulieren, werkbons, 
klantenbons, afzetbons of ophaalbons. In geval van 
tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden op deze 
documenten de huidige algemene voorwaarden, gelden 
de huidige algemene voorwaarden. 
 
Art. 3 De toepasselijkheid van eventueel door de Klant 
gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke 
benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
 
Art. 4 De Klant die eenmaal heeft gecontracteerd 
onder de Algemene Voorwaarden, stemt in met de 
toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op 
latere overeenkomsten. 
 
Art. 5 VLG RECYCLING NV behoudt zich het recht voor 
de essentiële bepalingen van de Algemene 
Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. 
Wijzigingen en aanvullingen zullen voorafgaandelijk 
en schriftelijk worden gemeld aan de Klant en gaan in 
op het door VLG RECYCLING NV bepaalde tijdstip. Bij 
ontstentenis van reactie van de Klant binnen de 15 
kalenderdagen na mededeling van deze wijzigingen, 
wordt hij geacht deze te hebben aanvaard. 

 
DUUR, SCHORSING EN BEEINDIGING VAN DE 
OVEREENKOMST 
 
Art. 6 De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd 
in de bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst 
en gaat in op de datum van ondertekening door beide 
Partijen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn 
overeengekomen.  
 
Art. 7 Opzegging van de Overeenkomst is mogelijk, 
door middel van een aangetekend schrijven, en met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van 
tenminste [zes] maanden voor de einddatum van de 
lopende Overeenkomst. Als de einddatum van de 
Overeenkomst niet onomstotelijk vaststaat geldt de 
opzegtermijn van zes maanden met ingang vanaf de 
maand volgend op de datum van de aangetekende 
opzegbrief.  
 
Art. 8 VLG RECYCLING NV kan onmiddellijk een einde 
stellen aan de overeenkomst of deze schorsen zonder 
enige opzegtermijn en zonder enige vergoeding 
verschuldigd te zijn indien: 
• hij, ten gevolge van overmacht, staking, werkstaking 

en andere onvoorziene omstandigheden, niet in de 
mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren; 

• de Klant niet alle verplichtingen nakomt die hem uit 
hoofde van de onderhavige overeenkomst ten laste 
vallen, en dit binnen de 8 dagen na voorafgaande 
ingebrekestelling; 

• de Klant zich in een van de toestanden zou komen te 
bevinden waarvoor de wet de onmiddellijke 
opeisbaarheid van de schulden op termijn voorziet; 

• de Klant enig afstand van recht doet van het hem ter 
beschikking gestelde materieel, welke hem niet 
toebehoort; 

• bij de Klant bezwarende en/of dringende 
maatregelen worden genomen van 
overheidswege ten gevolge van vermeende 
onregelmatigheden. 

In deze gevallen worden alle op dat ogenblik nog niet 
vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. 
 
Art. 9 In geval van voortijdige verbreking van de 
Overeenkomst door de Klant is VLG RECYCLING NV 
gerechtigd om zonder ingebrekestelling en van 
rechtswege de Overeenkomst met onmiddellijke 
ingang te beëindigen lastens de Klant, zonder 
opzeggingstermijn noch -vergoeding. In voorkomend 
geval is De Klant van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd 
die ten minste gelijk is aan de helft van de nog 
verschuldigde bedragen indien de Overeenkomst 
normaal zou zijn uitgevoerd tot aan de vervaldag, zulks 
met een minimum van 10.000 euro, onverminderd het 
recht van de VLG RECYCLING NV om integrale 
vergoeding van zijn schade te bekomen.  
 
Art. 10 Ingeval een contract ondertekend werd maar 
nog voor de aanvang van de uitvoering ervan door de 
Klant wordt opgezegd, wordt er een forfaitaire 
administratiekost aangerekend van € [750]. 



 
Art. 11 Het ter beschikking gestelde materieel wordt bij 
het einde van de overeenkomst in goede staat 
teruggegeven. Alle kosten hiervoor (transport, 
demontage, andere...) zijn ten laste van de Klant, aan de 
op dat ogenblik geldende tarieven. 
 
PRIJZEN 
 
Art. 12 De overeengekomen prijzen en tarieven luiden, 
voor zover niet anders overeengekomen, in Euro, 
exclusief BTW. 
 
Art. 13 VLG RECYCLING NV behoudt zich uitdrukkelijk 
het recht voor om de prijs te herzien in geval van 
wijzigingen - buiten toedoen van VLG RECYCLING NV - 
aan één of meerdere elementen die de prijs bepalen 
zoals, maar niet beperkt tot, de vigerende wet- en 
regelgeving, taksen en milieuheffingen, grondstof- en 
energieprijzen, verwerkingsprijzen en de 
transportindex.  
 
Art. 14 Indien geen prijs is overeengekomen, zijn de 
gebruikelijk gehanteerde prijzen van toepassing die 
gelden op het ogenblik van de uitvoering door VLG 
RECYCLING NV. De Klant erkent door zijn bestelling 
kennis te hebben van deze prijzen. 
 
MEERWERKEN, VERVUILING, OVERGEWICHT EN 
WIJZIGINGEN 
 
Art. 15 VLG RECYCLING NV is gerechtigd om eenzijdig 
wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst zo zij 
dit nodig acht voor een goede uitvoering van de 
Overeenkomst. 
 
Art. 16 Indien VLG RECYCLING NV constateert dat de 
Klant het toepasselijke maximumgewicht heeft 
overschreden, dan zal VLG RECYCLING NV dit melden 
aan de Klant en kan zij extra kosten in rekening 
brengen. Alle schade en additionele kosten in verband 
met overschrijding van het maximumgewicht komen 
voor rekening van de Klant.  Het effectieve gewicht van 
de container wordt bepaald bij aankomst van de 
container op de geijkte weegbrug.  
 
Naargelang de graad van vervuiling (voor gemengd 
bouwafval) zal er een supplement worden 
aangerekend indien de container haar gewichtsklasse 
overschrijdt, dit conform de tabel op de afzetbon. De 
Klant verbindt er zich toe deze supplementen 
voorbehoudsloos te aanvaarden.   
 
De effectieve inhoud van de container wordt bepaald 
door de verantwoordelijken van het 
recyclagecentrum. Bij ernstige afwijkingen zullen er 
foto’s genomen worden van de inhoud en wordt de 
prijs aangepast. De Klant verbindt er zich toe de 
eventuele extra vergoedingen die hieruit voortvloeien 
te betalen. 
 
Art. 17 VLG RECYCLING NV behoudt zich uitdrukkelijk 
het recht voor om meerwerken uit te voeren en als 

zodanig aan de Klant in rekening te brengen aan een 
regieprijs welke van toepassing is op het moment van 
uitvoering, indien dit naar de mening van VLG 
RECYCLING NV het belang van de Klant en/of de 
uitvoering van de Overeenkomst dient. 

 

BETALINGSVOORWAARDEN 
 
Art. 18 Alle facturen zijn netto contant betaalbaar, 
zonder disconto, met alle kosten ten laste van de Klant, 
op de maatschappelijke zetel van VLG RECYCLING NV, 
behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeengekomen.  
 
Art. 19 Elke klacht betreffende de gefactureerde 
prestaties dient gemotiveerd en per aangetekend 
schrijven ter kennis te worden gebracht van VLG 
RECYCLING NV binnen de 8 dagen na ontvangst van de 
factuur. Buiten deze termijn wordt de factuur in rechte 
als onherroepelijk aanvaard door de Klant beschouwd 
en worden klachten verworpen. Ingediende klachten 
van de Klant schorten geenszins zijn 
betalingsverplichtingen op. 
 
Art. 20 Niet-betaling van het geheel of van een deel van 
een factuur op de vervaldag doet van rechtswege en 
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een 
verwijlintrest lopen van 12 % per jaar, vanaf de 
vervaldag. Bij niet-betaling op de vervaldag van de 
factuur wordt het verschuldigde bedrag van 
rechtswege, zonder ingebrekestelling, verhoogd met 
een forfaitaire schadevergoeding voor alle 
buitengerechtelijke schade ten belope van 10 % op het 
factuurbedrag, inclusief btw met een minimum van € 
125,-, onverminderd het recht van VLG RECYCLING 
NV op vergoeding van de werkelijk geleden schade. 
Niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt 
onmiddellijk al de verschuldigde sommen opeisbaar, 
welke ook de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden 
mochten zijn.  
 
Art. 21 VLG RECYCLING NV is gerechtigd om de 
uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te 
schorten totdat de Klant de onbetaalde facturen van 
VLG RECYCLING NV heeft betaald, dan wel afdoende 
zekerheden heeft gesteld. De Klant blijft in dit geval 
echter wel contractueel verbonden. 

 

TRANSPORT 
 
Art. 22 De Klant verbindt zich ertoe de toegangswegen tot 
de laad-, los- en stationeerplaatsen en de werven of 
plaatsen waar dient gewerkt te worden aan te leggen en 
te onderhouden teneinde het gebruiken van het materieel 
en de voertuigen van en/of door VLG RECYCLING NV te 
kunnen laten gebeuren zonder schaderisico’s en in alle 
veiligheid. De Klant zal er zorg voor dragen dat de 
voertuigen en machines van VLG RECYCLING NV 
gemakkelijk en in alle veiligheid kunnen manoeuvreren op 
zowel de toegangswegen als op de laad-, los- en 
stationeerplaatsen en op de werven 
 



Art. 23 Het op- en afladen zal zonder oponthoud en 
onmiddellijk gebeuren wanneer de vrachtwagen zich 
aanbiedt. Alle wachturen vanaf 15 minuten na aankomst 
zullen afzonderlijk worden aangerekend. 
 
Art. 24 De Klant dient erop toe te zien dat de afvalstoffen 
transportveilig verpakt  en geëtiketteerd aangeboden 
worden conform de Belgische (gewestelijke en federale), 
Europese en internationale wetgeving en normen. De 
Klant dient de afvalstoffen zodanig aan te bieden dat 
verlies, morsen of wegwaaien onmogelijk is en dat er op 
geen enkele wijze hinder, gevaar, schade of letsel voor VLG 
RECYCLING NV of haar aangestelden of derden kan 
worden veroorzaakt.  
 
Art. 25 VLG RECYCLING NV is gerechtigd de afvoer van de 
afvalstoffen te weigeren en/of de afvalstoffen terug te 
zenden aan de Klant op kosten van de Klant, 
onverminderd het recht van VLG RECYCLING NV op 
vergoeding van de werkelijk geleden schade, zo een 
container of andere verpakking of door de Klant geladen 
voertuig (bijvoorbeeld met grond) naar de mening van VLG 
RECYCLING NV verkeerd is beladen, te zwaar is beladen of 
beladen is met andere afvalstoffen dan is 
overeengekomen, de afvalstoffen niet beantwoorden aan 
de door de Klant verstrekte omschrijving, het transport 
van de afvalstoffen in strijd is met de Wettelijke 
Bepalingen en/of indien het inzamelen of transport een 
gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. kan 
opleveren. De Klant vrijwaart VLG RECYCLING NV en haar 
aangestelden volledig van alle aanspraken in dit verband.  
 
Art. 26 Het totale gewicht van de container en de 
vrachtwagen mag de normale toegelaten massa voor de 
weg niet overschrijden. Bij gebeurlijke overlading zal de 
Klant op zijn kosten de container afladen tot de container 
niet meer overladen is en zullen bijkomende prestaties 
aangerekend worden. Beschadiging ten gevolge van het 
overladen zijn ten laste van de Klant. 

 

MATERIEEL 
 
Art. 27 Alle door of vanwege VLG RECYCLING NV ter 
beschikking gestelde materieel is en blijft haar 
eigendom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 
Art. 28 Het door VLG RECYCLING NV ter beschikking 
gestelde materieel wordt in goede staat aan de Klant 
bezorgd. Deze staat in voor het normale onderhoud en 
gebruik ervan. Het materieel dient in goede staat terug 
te worden afgeleverd. 
 
Art. 29 VLG RECYCLING NV staat in voor het onderhoud 
van het materieel ten gevolge van slijtage bij normaal 
gebruik. Tijdens het onderhoud kan VLG RECYCLING NV 
vervangmaterieel plaatsen. Indien het vervangmaterieel 
afwijkt van het te herstellen materieel, kan de Klant geen 
aanspraak maken op enige schadevergoeding. 
 
Art. 30 Tijdens de duur van de terbeschikkingstelling is en 
blijft de Klant aansprakelijk voor alle risico’s, ook t.o.v. 
derden betreffende beschadiging, gedeeltelijk of volledig 

verlies en/of vernietiging van het ter beschikking gestelde 
materieel, om eender welke reden ook, zelfs bij toeval en 
overmacht. VLG RECYCLING NV zal het beschadigde 
materieel op kosten van de Klant laten herstellen. Tijdens 
alle herstellingen en tijdens de onbruikbaarheid van het 
materieel, zal de terbeschikkingstellingvergoeding door 
de Klant verschuldigd blijven. 
 
Art. 31 De Klant is verplicht het materieel deugdelijk te 
verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand 
en beschadiging. 
 
Art. 32 Eventueel verlies en/of schade aan het materieel 
dient binnen vierentwintig uur na het verlies en/of het 
ontstaan van de schade of de vaststelling daarvan 
schriftelijk aan VLG RECYCLING NV te worden gemeld. 
 
Art. 33 Gebruik en plaatsing is steeds op 
aansprakelijkheid van de Klant, die de exacte plaats voor 
het afzetten en het afhalen van het materieel moet 
aanduiden. De Klant is verantwoordelijk voor alle 
schadeclaims die voortvloeien uit de plaatsing op de 
aangeduide locatie, hierin inbegrepen de schade aan het 
materieel van VLG RECYCLING NV alsook voor het 
vergoeden van de hieruit voortvloeiende wachttijden en 
depannagekosten.  
 
Art. 34 De Klant is verantwoordelijk voor het aanvragen 
en het in stand houden van de benodigde vergunningen, 
ontheffingen en andere publiekrechtelijke 
goedkeuringen, instemmingen of toelatingen dan wel 
het voldoen aan enige meldingsplicht voor het 
verrichten van de plaatsing van het materieel en 
daarmee verband houdende werkzaamheden. De Klant 
is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) 
plaatsing van het materieel door de Klant en zal VLG 
RECYCLING NV hieromtrent volledig vrijwaren.  
 
Art. 35 Inpandgeving, onderverhuur of het ter beschikking 
stellen van het materieel aan derden is niet toegelaten. 
 
Art. 36 De Klant mag enkel het ter beschikking gestelde 
materieel laten ophalen, vervoeren of verplaatsen door 
VLG RECYCLING NV of diens aangestelde, bij gebreke 
waarvan de Klant een forfaitaire schadevergoeding van € 
250,- per inbreuk zal verschuldigd zijn aan VLG 
RECYCLING NV. 
 
Art. 37 De termijnen voor het plaatsen of afhalen/ledigen 
van de containers zijn louter indicatief en zonder enige 
verbintenis vanwege VLG RECYCLING NV. De Klant kan 
desbetreffend geen enkel recht op schadevergoeding 
laten gelden voor zover de ophaling gebeurt binnen een 
redelijke termijn. 

 

OPMERKINGEN 
 
Art. 38 Elke vermeende tekortkoming van VLG 
RECYCLING NV dient door de Klant schriftelijk en 
aangetekend te worden gemeld aan VLG RECYCLING NV 
binnen de 8 dagen nadat zij deze vermeende 
tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen 



ontdekken, dit op straffe van verval van het recht van de 
Klant zich op deze tekortkoming te beroepen. Klachten 
betreffende het getal, gewicht of hoedanigheid van de 
geleverde goederen dienen te geschieden bij ontvangst.  
 
Zulk een melding schort de betalingsverplichting van de 
Klant niet op. 
 
Art. 39 Door het ondertekenen van de werkbon, 
klantenbon, afzetbon of ophaalbon aanvaardt de Klant 
dat hij afstand doet van elke vordering en van elk recht uit 
hoofde van de uitgevoerde werken en verklaart de 
werken gedaan door VLG RECYCLING NV op alle mogelijke 
gebreken nauwkeurig onderzocht te hebben en 
hieromtrent geen opmerkingen te hebben.  
 
Art. 40 Het is de Klant niet toegestaan om zonder 
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van VLG RECYCLING NV zelf een vermeend gebrek 
(trachten) te verhelpen, dan wel dit te laten doen. 

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 
 
Art. 41 De Klant doet, tenzij anders overeengekomen, 
op het ogenblik van de ophaling afstand van de 
eigendom van het afval dat door hem als verworpen 
wordt beschouwd. 
 
Art. 42 De eventueel door VLG RECYCLING NV verkochte 
goederen worden pas eigendom van de Klant na 
betaling van de totale verkoopprijs. De risico’s gaan 
echter dadelijk over op de Klant van het ogenblik dat de 
goederen de magazijnen of terreinen van VLG 
RECYCLING NV hebben verlaten. Betaalde voorschotten 
blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke 
verliezen bij wederverkoop. 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
 
Art. 43 VLG RECYCLING NV is, behoudens in gevallen 
van opzet of bedrog, niet aansprakelijk voor 
bedrijfsschade, materiële of immateriële 
gevolgschade of indirecte schade. 
 
Art. 44 VLG RECYCLING NV is niet aansprakelijk voor 
door derden of de Klant geleden schade ten gevolge 
van eventuele verzakkingen en/of schade aan 
wegdek, trottoir, rioleringen, deksels, roosters, 
vloeren, gebouwen in de ruimste zin van het woord, 
persoonlijke schade of zaakschade veroorzaakt door 
materieel of de plaatsing daarvan, tenzij deze schade 
een rechtstreeks gevolg is van ondeugdelijk materieel 
dan wel van ondeskundig handelen van VLG 
RECYCLING NV. 
 
Art. 45 De Klant vrijwaart VLG RECYCLING NV volledig 
voor aanspraken van derden voor schade waarvoor de 
aansprakelijkheid van VLG RECYCLING NV is 
uitgesloten. 
 
Art. 46 Indien de Klant de afvalstoffen niet aanbiedt 
overeenkomstig de Wettelijke Bepalingen en/of de 

Algemene Voorwaarden, is de Klant aansprakelijk 
voor de daaruit voortvloeiende schade. 
 
Art. 47 De Klant vrijwaart VLG RECYCLING NV, haar 
werknemers en andere door VLG RECYCLING NV bij de 
uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde 
natuurlijke personen en rechtspersonen voor alle 
aanspraken van derden op vergoeding van enige 
geleden schade, veroorzaakt voor, tijdens dan wel na 
de uitvoering van de Overeenkomst door of namens 
VLG RECYCLING NV, door of verband houdende met 
zaken of producten afkomstig van VLG RECYCLING NV, 
afvalstoffen afkomstig van de Klant en activiteiten 
uitgevoerd door of namens VLG RECYCLING NV, tenzij 
de schade aan opzet of bedrog van VLG RECYCLING NV 
is te wijten. 
 
Art. 48 Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende 
of -vaststellende voorwaarden, die door derden aan 
VLG RECYCLING NV kunnen worden tegengeworpen, 
kunnen door VLG RECYCLING NV ook aan de Klant 
worden tegengeworpen. 
 
Art. 49 VLG RECYCLING NV is gerechtigd de uitvoering 
van haar contractuele verplichtingen volledig dan wel 
gedeeltelijk op te schorten in geval van officiële 
feestdagen,  toevallige onbereikbaarheid en/of 
overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitzonderlijke 
weersomstandigheden, oproer, werkstakingen, 
(natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, 
vertragingen in dan wel uitblijven van leveringen van 
leveranciers, transportmoeilijkheden, brand en 
storingen in het bedrijf van VLG RECYCLING NV en/of 
zijn leveranciers, zonder dat deze opsomming 
beperkend noch limitatief is. Beroep op dit artikel 
door VLG RECYCLING NV sluit elk recht op 
schadevergoeding in hoofde van de Klant uit. 
 
PRIVACY 
 
Art. 50 Voor zover VLG RECYCLING NV bij het uitvoeren 
van zijn activiteiten, of op enige andere wijze tijdens de 
uitvoering van de Overeenkomst met de Klant, 
persoonsgegevens verwerkt, zal dit gebeuren conform 
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
de Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens.  

 

RECHTSBEVOEGDHEID – GESCHILLEN  
 
Art. 51 De ongeldigheid, nietigheid of niet-
afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van 
de overeenkomst, doet geen afbreuk aan de geldigheid 
van de overige bepalingen. De partijen zullen in goede 
trouw nieuwe bepalingen uitwerken die zo nauw 
mogelijk aansluiten bij de ongeldige bepalingen. 



 
Art. 52 Alle geschillen tussen Partijen verband 
houdende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst 
of daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, vallen 
naar keuze van VLG RECYCLING NV onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te 
Brussel of Halle. VLG RECYCLING NV behoudt zich 
echter het recht voor de Klant te dagen voor de 
rechtbank van zijn woonplaats. 
 
Art. 53 Op de Overeenkomst, alsmede alle eventueel 
daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is 
uitsluitend Belgisch recht van toepassing.   

 


