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1. Definities 
1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profitinstelling met wie Loenen op de Veluwe.info 
een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten. 
1.2 Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van 
Loenen op de Veluwe.info 
 
2. Algemeen 
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen 
Loenen op de Veluwe.info ( Hierna te noemen Loenen op de Veluwe.info) en wederpartij. 
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Loenen op de Veluwe.info verklaart de wederpartij dat hij 
kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Loenen op de Veluwe.info en dat hij met deze 
algemene voorwaarden akkoord gaat. 
2.3 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een 
overeenkomst tussen Loenen op de Veluwe.info en wederpartij wordt opgenomen. 
2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Loenen op de Veluwe.info niet bindend en 
niet van toepassing. 
 
3. Aanbieding en acceptatie 
3.1 Alle aanbiedingen door Loenen op de Veluwe.info aan de wederpartij zijn vrijblijvend. 
3.2 Aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door Loenen op de Veluwe.info zijn 14 dagen geldig tenzij anders 
vermeld. 
3.3 Wederpartij heeft het recht om de aan Loenen op de Veluwe.info verstrekte opdracht schriftelijk te 
beëindigen, uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, zulks onder 
gelijktijdige betaling aan Loenen op de Veluwe.info van een vergoeding van 25% (vijfentwintig procent)van het 
orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 50 (vijftig) EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder 
inbegrepen maar niet beperkt tot de personele en administratieve kosten. 
3.4 Een overeenkomst komt tot stand tussen Loenen op de Veluwe.info en de opdrachtgever indien de 
opdrachtgever een aanbieding van Loenen op de Veluwe.info per e-mail, fax of anderszins schriftelijk 
accepteert. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat Loenen op de 
Veluwe.info een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als 
overeengekomen gelden. Mocht de opdrachtgever na het verstrekken van de order alsnog besluiten om de 
order te annuleren, dan wordt door Loenen op de Veluwe.info annuleringskosten in rekening gebracht welke 
25% over de offerteprijs bedragen. Wordt de opdracht ingetrokken terwijl er reeds een ontwerp gemaakt is, 
dan dienen ook alle gemaakte kosten en uren betaald te worden. In het geval er geen afspraak is gemaakt over 
de totale kosten van het project, dient de opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten te betalen. 
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Loenen op de Veluwe.info niet tot het verrichten van een gedeelte 
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
4. Algemene verplichtingen van de wederpartij 
4.1 Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de 
overeenkomst, zal de wederpartij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante 
gegevens en/of inlichtingen telkens in de door Loenen op de Veluwe.info  gewenste vorm en op het door 
Loenen op de Veluwe.info gewenste tijdstip aan Loenen op de Veluwe.info verstrekken. Door het verstrekken 
van de gegevens c.q. de inlichtingen aan Loenen op de Veluwe.info verklaart de wederpartij dat geen inbreuk 
op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij 
Loenen op de Veluwe.info in en buiten rechte voor alle gevolgen - zowel financiële als andere - die hieruit voor 
Loenen op de Veluwe.info kunnen voortvloeien. 
4.2 Indien is overeengekomen dat de wederpartij teksten, afbeeldingen c.q. overige gegevens op 
informatiedragers of elektronische bestanden e.d. ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. diensten noodzakelijke dan wel de door Loenen op de Veluwe.info 
voorgeschreven specificaties. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Loenen op de Veluwe.info 
verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten. 
4.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet 
overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Loenen op de Veluwe.info staan of indien de wederpartij op 
andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals 
opgenomen in dit artikel voldoet, is Loenen op de Veluwe.info gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst 
op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten 
in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra  
werkzaamheden c.q. de (overige) schade die Loenen op de Veluwe.info hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor 
rekening van de wederpartij. 
 
5. Levering/opleveringstermijnen 
5.1 Specifiek opgegeven c.q. overeengekomen levertijden en termijnen waarbinnen de werkzaamheden 
moeten zijn opgeleverd c.q. de overige diensten en/of zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden 
moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Loenen op de Veluwe.info haar verplichtingen uit de 
overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 
5.2 Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen diensten te verlenen c.q. de werkzaamheden te 
verrichten dan wel de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de 
wederpartij, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele andere 
kosten aan Loenen op de Veluwe.info verschuldigd. 
5.3 Loenen op de Veluwe.info is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de 
wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te 
verrichten werkzaamheden c.q. de overeengekomen dienstverlening te starten. 
5.4 Indien tijdens de uitvoering van de door Loenen op de Veluwe.info aangenomen opdracht blijkt, dat deze 
onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Loenen op de Veluwe.info niet bekende omstandigheden, hetzij 
door welke overmacht dan ook, zal Loenen op de Veluwe.info de wederpartij hierover informeren en met hem 
in overleg treden over wijziging van de opdracht zodanig dat de uitvoering hiervan wel mogelijk wordt. Een en 
ander, tenzij de uitvoering van de opdracht ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht 
nimmer mogelijk zal zijn. Loenen op de Veluwe.info heeft alsdanrecht op  
volledige vergoeding van de reeds door Loenen op de Veluwe.info verrichte werkzaamheden, geleverde 
diensten of gemaakte kosten. 
5.5 Alle onkosten welke door Loenen op de Veluwe.info worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij 
komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
6. Aanvang en uitvoering overeenkomst 
6.1 Loenen op de Veluwe.info zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de 
belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever 
goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Loenen op de Veluwe.info de opdrachtgever op de 
hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Loenen op de 
Veluwe.info het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
6.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Loenen op de Veluwe.info aangeeft dat 
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Loenen op de Veluwe.info worden verstrekt. Indien de 
voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Loenen op de Veluwe.info zijn 
verstrekt, heeft Loenen op de Veluwe.info het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of 
de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in 
rekening te brengen. 
6.4 Loenen op de Veluwe.info is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Loenen op de 
Veluwe.info is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij 
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Loenen op de Veluwe.info kenbaar behoorde te zijn. 
6.5 De aanvang en uitvoering van een overeenkomst tussen Loenen op de Veluwe.info en wederpartij zal zijn 
nadat het factuurbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Loenen op de Veluwe.info. Indien de betaling 
niet conform de factuur binnen 14 dagen is bijgeschreven op de bankrekening van Loenen op de Veluwe.info 
kan Loenen op de Veluwe.info de eventuele afgesproken afleverdatum niet meer garanderen. 
 
7. Betaling 
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van dit termijn 
door Loenen op de Veluwe.info nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is 
hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden 
berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige 
bedrag. Loenen op de Veluwe.info houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen 
nadat de aanbetaling is ontvangen. 
7.2 De opdrachtgever dient na voltooiing van de werkzaamheden het resterende verschuldigde bedrag 
maandelijks te voldoen. Loenen op de Veluwe.info stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te 
worden voldaan.  
7.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de 
verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 
7.4 Betalingsherinneringen worden door Loenen op de Veluwe.info binnen 3 weken nadat er betaald had 
moeten zijn aan de wederpartij verzonden onder de vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de 
wederpartij alsnog tot betaling dient over te gaan. Ingeval betaling na verloop van dit redelijke termijn 
wederom achterwege blijft, is Loenen op de Veluwe.info gerechtigd de werkzaamheden te stoppen alsmede 
zijn overige verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten totdat betaling is geschied of hiervoor 
deugdelijke zekerheid is gesteld.  
7.5 Loenen op de Veluwe.info heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de 
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in 
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een 
aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en 
lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.6 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch 
uiterlijk binnen 11 dagen na facturering Loenen op de Veluwe.info hiervan op de hoogte te stellen. 
Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 11 
dagen na verzending voldaan moet worden. 
7.7 Alle, door Loenen op de Veluwe.info genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief 
BTW. 
 
8. Eigendomsvoorbehoud en Incasso 
8.1 Alle door Loenen op de Veluwe.info geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, 
schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Loenen op de 
Veluwe.info totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten 
overeenkomsten is nagekomen 
8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. 
8.3 In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten, noodzakelijk door Loenen op de 
Veluwe.info gemaakt en eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de 
opdrachtgever. 
 
9. Opzegging 
9.1 Beide partijen kunnen een overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen na het verstrijken van de 
minimale looptijd. 
9.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Loenen op de Veluwe.info naast vergoeding van de gemaakte 
kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds 
verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging. 
9.3 Indien de werkzaamheden van Loenen op de Veluwe.info worden overgedragen aan derden en de 
overdracht van de werkzaamheden voor Loenen op de Veluwe.info extra kosten met zich meebrengt, worden 
deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 
9.4 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd 
met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk 
worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 
9.5 Abonnementen kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 
jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan het abonnement op elk moment schriftelijk worden 
opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
 
10. Opschorting en ontbinding 
10.1 Loenen op de Veluwe.info heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk of geheel buiten 
gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting 
jegens Loenen op de Veluwe.info niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. 
10.2 Loenen op de Veluwe.info is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst te ontbinden indien: 
a: opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 
b: na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te 
vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 
c: Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van 
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
11. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
11.1 Voor zover Loenen op de Veluwe.info bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en 
leveranties van derden, waarop Loenen op de Veluwe.info weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Loenen 
op de Veluwe.info op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook 
voortkomend uit deze relaties met Loenen op de Veluwe.info of het verbreken ervan ongeacht of deze schade 
ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Loenen op de Veluwe.info 
11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Loenen op de 
Veluwe.info slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere 
aansprakelijkheid van Loenen op de Veluwe.info voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder 
begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 
11.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door 
derden afgeluisterd kan worden. Loenen op de Veluwe.info kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade 
in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 
11.4 Loenen op de Veluwe.info en alle personen in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons 
personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door wederpartij / opdrachtgever aansprakelijk 
worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan 
ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Loenen op de Veluwe.info geleverde of ter 
beschikking gestelde producten en/of diensten. 
11.5 De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de op de website geplaatste teksten, 
afbeeldingen c.q. overige informatie en vrijwaart Loenen op de Veluwe.info voor eventuele aanspraken van 
derden die hieruit voortvloeien. Loenen op de Veluwe.info aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met 
betrekking tot de inhoud van de website.  
11.6 De wederpartij verliest diens rechten jegens Loenen op de Veluwe.info en is aansprakelijk voor alle schade 
en vrijwaart Loenen op de Veluwe.info tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding 
indien en voor zover:  
a. de wederpartij Loenen op de Veluwe.info niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het 

tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, Loenen op de 
Veluwe.info op de hoogte heeft gebracht van het bestaan van het desbetreffende gebrek, teneinde een 
onderzoek te kunnen starten; voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van 
Loenen op de Veluwe.info of van een derde namens Loenen op de Veluwe.info strijdig gebruik van het 
geleverde door de wederpartij;  

b. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Loenen op de Veluwe.info of 
door een door Loenen op de Veluwe.info ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft 
gehandeld;  

c. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, informatie of  
informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Loenen op de Veluwe.info zijn verschaft 
en/of  
voorgeschreven;  

d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij 
werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Loenen op de Veluwe.info 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Overmacht 
12.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar 
waren en als gevolg waarvan Loenen op de Veluwe.info niet in staat is haar verplichtingen jegens wederpartij 
na te komen. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder 
meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, 
staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde 
van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval 
of andere voorvallen en natuurverschijnselen alsmede storingen in dan wel uitval van het elektriciteitsnetwerk 
c.q. internet, een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij Voordeelwebsite???, 
zijn toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.  
12.2.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Loenen op de Veluwe.info 
opgeschort. 
 
13. Vertrouwelijke informatie 
13.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het 
sluiten en het uivoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) 
kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moest worden. Een en ander, tenzij een partij 
ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan 
enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijke of een door de rechter 
toegestaan verschoningsrecht.  
13.2 Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij 
ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. 
13.3 Al hetgeen de wederpartij aan Loenen op de Veluwe.info ter beschikking stelt in verband met de door 
Loenen op de Veluwe.info te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden, blijft onherroepelijk 
eigendom van de wederpartij. 
13.4 Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei 
wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit 
artikel zullen houden.  
 
 
14. Geschillen en toepasselijk recht 
14.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, 
zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Loenen op de 
Veluwe.info en wederpartij/opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van 
de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking 
van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 
14.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het 
Nederlandse recht van toepassing. 
14.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, 
kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel 
zijn ter zake van door Loenen op de Veluwe.info met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de 
administratieve gegevens van Loenen op de Veluwe.info beslissend. 
 
 
 
 
 


