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Uitgelicht:
ERKO vloerverwarming

De Erko vloerverwarmingsoplossing is een ultradun systeem (kabeldiameter onder de 
3,5mm)met aarddraad. Het is een aluminium gecoat systeem voor betere warmtever-

spreiding in zachte vloeren. Ideaal voor normaal gevormde kamers wanneer de 0,5m brede 
platen parallel worden geplaatst, zonder dat er verbindingen tussen nodig zijn.
 
U kunt het Erko-systeem onder een breed scala aan verschillende vloeroppervlakken instal-
leren, zoals laminaat, hout, tapijt, vinyl of linoleum. Het Erko vloerverwarmingssysteem is 
een onzichtbaar, ruimtebesparend alternatief voor andere verwarmingssystemen en ge-
bruikt radiatie en convectie voor een gelijkmatige en efficiënte warmte. 
 
Alle Rointe vloerverwarmingssystemen volgen alle nationale- en internationale regelgeving 
op en zijn in overeenstemming met Lot20 gemaakt wanneer deze worden geïnstalleerd met 
onze ST.2 of CT.2 thermostaten.

Besturing via smartphone
Complete controle waar en wanneer u het nodig heeft via uw smartphone, tablet of PC met 
gebruik van de Rointe Connect app & CT.2 thermostaat.

W

ERKO 
ultradunne 
elektrische 
vloerverwarming

speciaal voor 
tapijt, hout, 
laminaat, vinyl 
& linoleum

Insulatie mat Thermostaat Beschermfolie GaasbeschermingPlakband

Aanverwante producten:

SUBSIDIE

Via Rointe kunnen wij 
subsidie aanvragen 
voor de gebruikers van 
elektrisch energiezuinige 
Rointe verwarmingspro-
ducten.
Informeer hiervoor naar 
de voorwaarden. 
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Zien wie er voor de deur
staat. Waar u ook bent.

Start smart!

De Starter-Set Smart Gateway maakt de instap in 
de IP wereld makkelijker dan ooit tevoren! Met de 
QR programmatie verloopt de ingebruikname 
snel en eenvoudig. De Set biedt veelvuldige 
uitbreidingsmogelijkheden met verschillende 
binnen stations of met additionele deurstations.

Opbouw Inbouw
210009824-01    210009825-01
SET CVSG 850-1-01  SET CVUSG 850-1-01

www.siedle.nl 
Bruto: €1799,00
 

Bruto: €1870,00

SET PRIJS

Art. nr: 917860004 Art. nr: 917860005 



4

Webasto Pure
De beste keuze voor thuis
Laad thuis uw auto snel, eenvoudig en veilig op met ons populaire laadstati-
on. De Webasto Pure is vernieuwd en verbeterd en maakt het leven met een 
elektrische auto nog makkelijker dankzij de nieuwe functies. Dit premium 
laadstation voldoet aan de strengere kwaliteits- en veiligheidseisen met een 
garantie van 5 jaar.

Producteigenschappen
NIEUW: 5 jaar gegarandeerde veiligheid en kwaliteit:In aanvulling op de 
standaard 2-jaar garantie geven we gratis 3-jaar extra Webasto garantie
NIEUW: Kostenbesparende installatie dankzij de geïntegreerde DC reststroom 
beveiliging.
Configureerbaar laadvermogen in verschillende niveau’s tot 22 kW.
Geïntegreerde laadkabel met een lengte van 4,5 m of 7 m.
Handige kabelhanger en type-2 stekker.
Weergave van laadstatus met geoptimaliseerd LED-ontwerp. 
Toegang met universele sleutelschakelaar. 

Eenvoudig in gebruik (plug & play).
Eenvoudige en snelle installatie
Hoge kwaliteit: gemaakt in Duitsland

elektrisch opladen

Pure II 22 kW
4,5m kabel 

Bruto: € 619,01

Artikelnummer:
950700002

AMTRON® COMPACT
3,7/11 C2

Voor het laden van elektrische 
voertuigen in het particulier 
bereik.

-11kW laadvermogen 
-vaste kabel type2 
-zekerheid voor in de toekomst
 door voertuigcompatibiliteit.

Bruto: € 595,00AMTRON® COMPACT

- Laden volgens Mode3(IEC61851-1)
- Stekkervoorziening conformIEC62196-2
- Max.laadvermogen:3.7,11kW
- Aansluiting: 1-fasig / 3-fasig
- Max. laadvermogen instelbaar door
  elektromonteur 
- Status informatie via led-infoveld
- Vast aangesloten laadkabel type2(5m)
- Geïntegreerde kabelophanging
- Behuizing van AMELAN®
- Autostart (zonder autorisatie)
- Reductie van de laadstroom via een 
  extern stuursignaal (downgrade)
- Temperatuur bewaking
- Sleep-modus voor een gereduceerd 
  stand-by-verbruik (ca.1 W)
- Geen geïntegreerde aardlekschakelaar
- Geen geïntegreerde installatieautomaat
- DC-foutstroombewaking > 6 mA met 
  een activeringsgedrag conform IEC 
  62955 Artikelnummer: 219426135        

Pure II 11 kW
4,5m kabel 

Bruto: € 495,04
 
Artikelnummer:
950700001
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elektrisch opladen  Bruto: € 5,70
 NETTO: 

€ 00,00 CorePro GU10

Artikelnummer: 237853475 Artikelnummer: 237853477

CorePro LEDspot 4-35W 
GU10 827 36D 230LM 
DIM 

CorePro LEDspot 5-50W 
GU10 827 36D 350LM 
DIM

MasterLED spot 4,9-50W
GU10 827 36D 
DIMTONE

Artikelnummer: 237853029

Bruto: € 5,90

Artikelnummer: 270612321   

Artikelnummer: 270612325

Sensor 
Buitenspot
LS 150 LED Floodlight

Bruto: €106,50

Bruto: € 75,40

Extreem fel, sterk en alert: de sensorspot LS 150 LED. Ideaal
voor het efficient verlichten van grote oppervlakken rond 
gebouwen. 
Infraroodsensor met een registratiehoek van 240 en 12m 
reikwijdte. Lichtvermogen 1760 lm, lichtkleur 4000K, verbruik 
20,5W.
Beschermingsgraad IP44. Robuuste kop van gegoten aluminium. 

Artikelnummer: 270612320          

Sensor binnenlamp, 3000K, 
IP54, IK03,   28cm, 

RS PRO LED P1

 Bruto: € 6,10

 

  Bruto: € 9,95
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KUNSTSTOF WANDGOOT
TEHALIT BR65

Eenvoudig werken met tehalit BR65, geen gedoe, korte monta ge tijd

Werken met BR65 is eenvoudig: de vier afme tingen worden stan daard gele verd met een boven deel 
van 80 mm, waar door er geen extra afdek kingen nodig zijn bij het instal leren. Geïn te greerde koppe-
lingen en hulp stukken helpen tijd te besparen en geven een perfecte afwerking.
BR65 is een strak afge werkt kunst stof wand goot sys teem. Het grote voor deel van BR65 ten opzichte 
van staal is het lagere gewicht en de veel snel lere verwer king. BR65 bevat een nieuwe lijn met hulp-
stukken en is volledig compa tibel met het bestaande programma voor inbouw com po nenten ‘ecoline’ 
en de afdekramen. Ook schakelmateriaal in een van de berker-designs kan hier in worden toege past.

BR65: De strak vorm ge geven kunst stof wand goot

Een echte alles kunner voor al uw projecten.
Dit kunst stof wand goot sys teem heeft een strakke afwerking en is qua vorm ge ving en afme tingen het 
beste te verge lijken met het stalen wand goot sys teem BRS. Met dat verschil dat kunst stof gemak ke-
lijk te knippen is, zonder bramen, zonder scherpe randen en zonder rommel.

Artikelnummer omschrijving Bruto Netto*
177531960 BR65 bodemprofiel, 65x100 mm, pvc, zwart € 27,40

177531990 BR65 bodemprofiel, 65x130 mm, pvc, zwart € 36,20

177532021 BR65 bodemprofiel, 65x170 mm, pvc, zwart € 47,70

177531942 BR65 deksel 80 mm pvc, zwart € 10,90

177531961 BR65 bodemprofiel, 65x100 mm, pvc, verkeerswit € 23,70

177531991 BR65 bodemprofiel, 65x130 mm, pvc, verkeerswit € 30,20

177532022 BR65 bodemprofiel, 65x170 mm, pvc, verkeerswit € 39,80

177531943 BR65 deksel 80 mm pvc, wit €   9,10
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ROOKMELDERS

Ei 650i Ei 3016 

3 VOLT OPTISCHE ROOKMELDER ASD-10Q
De ASD-10Q is een in Europa geproduceerde kwaliteitsmel-
der, gecertificeerd volgens EN14604. Voldoet aan een aantal  
verhoogde kwaliteitscriteria als omschreven in de VdS3131/
vfdb14-01. De unieke LTD-functie(stof-compensatie) redu-
ceert de kans op een vals alarm.

3VOLT OPTISCHE ROOKMELDER ASD-10QR
Een draadloos koppelbare rookmelder die met een 
vaste 3V Lithiumbatterij minimaal 10 jaar functioneert.
Koppelbaar tot maximaal 24 melders.

Ei 650i: 
Artikelnummer: 
350410685

Ei 650i RF
Artikelnummer: 
350410684

Ei 3016: 
Artikelnummer: 
350410745

Ei 3016 RF
Artikelnummer: 
350410750

Ei 650i en 650i RF
Rookmelder optisch, 230V AC, 10-jaars lithium 
backup, (draadloos koppelbaar (RadioLINK) bij 
650i RF) stofcompensatie. Voor detectie van 
smeulbranden.Toepassing in renovatie, vervan-
ging en bestaande bouw, audiolink.

Ei 3016 en 3016 RF
Rookmelder optisch, 230V AC, 10-jaars lithium 
backup, stofcompensatie, optioneel (standaard 
bij RF) draadloos koppelbaar (Smart LINK). 
Voor detectie van smeulbranden. Toepassing in 
nieuwbouw, vervanging en bestaande bouw.

 
Bruto: € 43,80

 
Bruto: € 127,00

 
Bruto: € 78,00

 
Bruto: € 162,00

ASD 10Q: 
Artikelnummer: 
917960001

ASD-10QR
Artikelnummer: 
917960002

 
Bruto: € 19,30

 
Bruto: € 40,45

FIT-23010
Artikelnummer: 
917960003

FIT-230RFL
Artikelnummer: 
917960004

 
Bruto: € 32,36

 
Bruto: € 49,00

FIT-23010 230Volt
Koppelbare rookmelder tot 40 units van hetzelfde type.
Deze fraaie design rookmelder wordt aangesloten op het 
lichtnet. 3V lithium back-up batterij, 10 jaar levensduur.
De FIT-23010 kan gekoppeld worden met de voorganger 
GNS-1236(S). 

FIT_230RFL 230Volt
Draadloos koppelbare rookmelder. Deze rookmelder wordt
aangesloten op het lichtnet en is voorzien van een
lithium back-up batterij met een levensduur 
van 10 jaar.

Draadloos koppelbaar 868MHzDraadloos koppelbaar 868MHz

IN ALLE HUIZEN VERPLICHT, PER 1 JULI 2022

VERPLICHT IN BESTAANDE EN NIEUWBOUW WONINGEN
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 *Aansluitbereik COMPACT-verbindingsklemmen

• 0,14 – 4 mm2 (AWG 24-12)

• 0,2 – 4 mm2   (AWG 24-12)

VOORJAARSACTIE 2022       Bestelnummer 887-1011

• 1 x LEGO CITY CAMPER 
1 x LEGO CITY IJSCOWAGEN

€ 149,95

200 COMPACT 
lasklemmen
3 x 0,5 … 2,5 mm2 
Bestelnr. 2273-203

400 COMPACT 
lasklemmen
5 x 0,5 … 2,5 mm2

Bestelnr. 2273-205

60 COMPACT 
doorverbindingsklemmen
2 x 0,14 … 4 mm2

Bestelnr. 221-2411

50 COMPACT 
verbindingsklemmen
5 x 0,14 … 4 mm2 
Bestelnr. 221-415

100 COMPACT 
verbindingsklemmen
3 x 0,14 … 4 mm2

Bestelnr. 221-413

LEGO CITY CAMPER EN IJSWAGEN
De vakantiecamper heeft een gemeubileerd interieur met een tafel, keukentje en 
slaapgedeelte. Het dak en een van de zijkanten kunnen open, zodat je overal goed  
bij kunt. En de ijscowagen met vrolijke kleuren heeft allerlei leuke onderdelen  
die uitnodigen tot eindeloos en creatief speelplezier.

 

Vanaf 4 april 2022 bij uw  

elektrotechnische groothandel

Voorjaarsactie 2022      VOORJAARSACTIE 2022

Leverbaar vanaf begin april.
Nu alvast te bestellen bij FDL 

Artikelnummer: 88710111
OP = OP
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M U L T I M E D I A 

Prijzen geldig zolang de voorraad strekt.

Introductie 

prijs

€

Introductie 

prijs

€

NIEUW in het assortiment

Innovatieve producten en servicegerichte oplossingen op 
het gebied van multimediale communicatietechnologie.
Deze koffers zijn speciaal samengesteld om de meest 
voorkomende verbindingen te kunnen realiseren met de 
nieuwste connectoren, die voldoen aan de hoogste eisen. 
Zo kunt u een perfect datanetwerk aanleggen. 

C O N N E C T O R K O F F E R S
Alle benodigde tools bij de hand

Artikelnummer: 184615526          

Artikelnummer: 184615458

HIRSCHMANN ROADSHOW 
Woensdag 18 mei van 16.30 - 18.30 UUR
van der Valk, Leeuwarden  
Kom alles te weten over IP@Home
Meer info           Direct
en aanmelden          aanmelden
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UVC AIR-TUBE
Bacteriedodende UV-C luchtzuiveraar

Downlight UGR19

Er is een mogelijkheid voor klaslokalen, gemeenschaps-
ruimtes, kantoren ect. om de lucht in de ruimte te desinfec-
teren met de UV-C AIR-TUBE V70. 
UV-C licht wordt al tientallen jaren met succes gebruikt als 
luchtdesinfectiemiddel om virusuitbraken zoals tuberculo-
se, influenza, mazelen (en nu dus ook Corona) onder con-
trole te krijgen. De desinfecterende eigenschap van het licht 
maakt virussen onschadelijk waardoor het een belangrijke 
aanvullende maatregel op ventilatie en vaccinatiestrategieën 
is. 
Meer weten over de veelzijdige installatiemogelijkheden, 
toepassingsgebieden, productvoordelen en productkenmer-
ken?  Scan de QR-code

Artikelnummer: 233445085

DOWNLIGHT UGR19 | Downlights 
met lage verblinding, geschikt voor 
beeldschermwerkplekken

Toepassingsgebieden
− Geschikt voor kantoortoepassingen
− Directe vervanging voor armaturen met compact fluores
   centielampen
− Ingangen / hallen
− Badkamers, keukens en werkplaatsen
− Algemene verlichting

Productvoordelen
− Goede verblindingsvermindering (UGR < 19) en afsnij
   hoek tot 30° voor comfortabele binnenverlichting
− Eenvoudige en snelle installatie dankzij de Connectorbox 
   met 5-polige terminal
− Laag flikkeringsgehalte
− Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes 
   dankzij de hoge IP-classificatie
− 5 jaar garantie

Productkenmerken
− Materiaal behuizing: aluminium spiegelreflector
− Soort bescherming: IP54 (kamerzijde) / IP20 
   (achterzijde)
− Aansluitdoos met insteekcontacten, geen gereedschap 
   nodig
− Doorvoerbedrading mogelijk
− Armatuurversies met IoT ready DALI-2 driver of IoT 
   Zigbee 3.0 technologie beschikbaar

Artikelnr omschrijving NETTO*

233444589 DL UGR19 PFM 
DN155 14 W 
830 WT IP54 
1500LM

€ 

233444590 DL UGR19 PFM 
DN155 14 W 
840 WT IP54 
1600LM

€ 

233444591 DL UGR19 PFM 
DN195 21 W 
830 WT IP54 
2400LM

€ 

233444592 DL UGR19 PFM 
DN195 21 W 
840 WT IP54 
2520LM

€ 

 Bruto: € 580,00
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    Passief infra-rood sensor  PIR

Overspanningsbeveiliging

V10-C (1-polig + NPE 280V)
Overspanningsafleider  type  2+3  (klasse  
C+D) conform  NEN-EN-IEC  61643-11  
voor  overspanningsbeveiliging• Complete 
eenheid bestaande uit modules en bodem-
deel, voorgemonteerd en aansluitklaar • 
Geschikt voor TN-S en TT-netwerksyste-
men • Incl. thermische en dynamische 
scheidingsinrichting • Hoge stroomgeleid-
baarheid bij lange levensduur • Gemar-
keerde aansluitingen. toepassingsvoor-
beeld: woongebouwen, eengezinswoning.

Nul doorgang schakeling
Schakelrelais 1 NO 
potentiaalvrij 16A/250V 
voor hoge inschakelpieken.
Stuurspanningstype 1 
AC/DC.

 
Bruto: € 46,60

Artikelnummer:151010875 Artikelnummer: 231426060 Artikelnummer: 231424967

Bescherm kostbare elektrische apparatuur
tegen de gevolgen van indirecte blikseminslag

 NETTO*: 
     

V10 Compact 255 
Overspanningsafleider compacte module 
type 2+3 • Voor overspanningsbeveili-
ging-potentiaalvereffening conform IEC 
60364-4-44• Afleidingsvermogen tot 
60kA (8/20) totaal • Inc. thermisch en 
dynamisch afschakelsysteem en optische 
functie-indicatie  • Ingekapselde,  niet  
uitblazende  zinkoxide-varistor-aflei-
der voor toepassing in verdelerkasten • 
Geintegreerde 3+1-oplossing voor TN- en 
TT-stroomstelsels op  45-mm-module-
breedte.  Toepassing:  woongebouwen en  
apparaatbeveiliging van wisselstroom- sys-
temen.”

 NETTO*
     

Beschrijving
• Behuizing van kunststof en kap van slagvast 
  polycarbonaat
• Opalen kap voor een egale lichtverdeling
• Voorzien van een instelbare passief infrarood sensor

Specificaties
Type   :Opbouw led
Materiaal behuizing :Polycarbonaat
Kleur behuizing :Wit
Materiaal afscherming  :Polycarbonaat
Aansluitspanning 220 – 240V
IP classificatie IP20
Beschermingsklasse II
IK waarde 06
Afmetingen Ø x H 240 x 75mm
Lichtbron LED, niet uitwisselbaar
Kleurweergave CRI >80
Stralingshoek symmetrisch 120 graden
Levensduur 20.000 uur
Powerfactor >0,5
Dimbaar Nee
Lamp efficiëntie 85 lm/w
Lichtkleur 3000K
Omgevingstemperatuur -20°C tot +40°C
Garantie 2 jaar

Opbouw led armatuur voor 
plafondmontage. 
Instelbare lichtduur tussen 10s – 
2min, een drempelwaarde van 10 
– 2000 Lux. Detectiebereik van 5-6 
meter bij een installatiehoogte van 2,2 
meter.

 
Bruto: € 25,00Artikelnummer:923010001
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Niko Hydro

Entertainment in je tuin

Met Niko is het een koud kunstje om een inter-
net- en/of tv-aansluiting op het terras te instal-
leren. Haal binnen naar buiten ... 
Met Niko Hydro zijn je elektrische aansluitingen 
bestand tegen weer en wind en geniet je in alle 
veiligheid.

Niko Hydro tuinpalen: geef energie aan je buitenleven

Installeer Niko Hydro buiten, ook als er geen muur in de buurt is. Niko’s 
strakke tuinpalen - verkrijgbaar in grijs, zwart of wit - kunnen tot drie 
Niko Hydro functies bevatten, zoals waterdichte schakelaars, buiten-
stopcontacten, data-aansluitingen, USB-laders of een sleutelschakelaar.

2511 Gietmofpakket
  AK1   M25

    Gietmof 

 

Bruto: € 35,52
 

5%
EXTRA KORTING 
OVER UW NETTO 
INSTALLATEURSPRIJS

Artikelnummer: 112213486
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Ago Garden

Ago Garden

Geschikt voor grondinstallatie en voor buitengebruik.
Behuizing gemaakt van EN-6026 geanodiseerd aluminium; zeer goed bestand tegen oxi-
datie door anodisatiebehandeling.
Hittegehard en gezeefdrukt glas.
Ontoegankelijk apparaat, voorzien van 1 m voorbedrade voedingskabel H0RN-F met 
epoxyharsbehandeling.
A4 of AISI 316L roestvaststalen bouten en moeren.
Leverbare LED AC direct, fase afsnijding dimbaar.(ook beschikbare 24V-versie).
LED 2700K (ook in 4000K, 3000K beschikbaar),DIFF,  6W, 700LM, IP66.
Geen risico op fotobiologische schade, RG0-groep (EN62471).

Omschrijving Afname NETTO*

YmvKas Dca 2x2,5 100 meter €

YmvKas Dca 4x2,5 100 meter €

 GRONDKABEL 

 Bruto: € 99,00
 NETTO* 

     € 72,50

 Artikelnummer: 144615283 of 227718797

grijs:  Artikelnummer: 921901601

* ONDER VOORBEHOUD VAN PRIJSWIJZIGINGEN, DEZE WORDEN PROCENTUEEL AANGEPAST

 Artikelnummer: 144615264 of 227718791

zwart: Artikelnummer: 921901015
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PUK WALL

PUK MINI, PUK MAXX EN PUK MEG MAXX WALL

in in- EN outdoor uitvoeringen leverbaar

Ontdek de uitgebreide 
collectie van PUK.

Dankzij de tweeringtechnolo-
gie en talrijke optioneel con-
figureerbare optieken ervaart 
u verblindingsvrij licht in per-
fectie.
Afhankelijk van de grootte 
van de ruimte of de behoefte 
aan licht kan de gebruiker kie-
zen uit drie hoofdmaten: 80, 
120 of 160 mm. Bij een licht-
temperatuur van 2700 Kelvin 
scoort de armatuur met een 
ongelooflijke kleurweerga-
ve-index van 95.

Configureer je PUK:
Alleen mat glas, matte lens 
of heldere lens, optioneel ge-
combineerd met kleurfilter. De 
heldere lens kan ook worden 
uitgerust met soft- edge glas 
om een   zacht licht te creëren. 
Zet de lichtstop desgewenst 
alleen onder mat glas of len-
zen. Informeer dan de moge-
lijkheden. 
Garantie 5 jaar.
De outdoor wandlamp is IP44 

Dimbaar met externe fase-
segmentdimmer of univer-
seeldimmer.
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    Sensor technologie

Afmeting   : Ø43 x 75 mm   Tijdinstelling  : 5 s – 60 Min.
Reikwijdte radiaal   : 4 x 4 m    Montagewijze  : Inbouw
Montagehoogte  : 2 – 5 m    Bescherming  : IP65
Stroomtoevoer  : 220 – 240 V, 50/60 Hz  Materiaal  : Kunststof
Kleur    : Wit     Kleur, RAL  : 9010
Sensortechnologie  : Passief infrarood   Schakeluitgang 1 : 1000 W
Registratiehoek  : 360°    Interface  : COM1
Schemerinstelling   : 2 – 1000 lux           (schakelen van licht)

Verlangd door architecten en planners, uitgevoerd door STEINEL. De IR Quattro MICRO voldoet aan 
vele wensen. Zijn compacte inbouwmaat en de geringe opbouwhoogte maken hem perfect voor toe-
passingen, waarbij geen storende installaties aan het plafond gewenst worden. De micro-precisielens is 
slechts 15 x 15 mm. Zijn prestaties zijn ondanks zijn formaat indrukwekkend. De 360  infrarood-aan-
wezigheidsmelder bestrijkt een gebied van 36 m . Dankzij de IP65 certificering kan hij ook in vochtige 
ruimtes worden ingezet. De IR Quattro MICRO - onze kleinste met groot potentieel.

S T E I N E L  A A N W E Z I G H E I D S M E L D E R  I R  Q U A T T R O  M I C R O

Artikelnummer Omschrijving Bruto Netto*
270612819 Steinel aanwezigheidsmelder IR 

Quattro MICRO € 80,70 €
270612900 Steinel aanwezigheidsmelder IR 

Quattro MICRO+afstandbediening € 91,90 €
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Lichtadvies

Prijzen en informatie in deze actiekrant 
zijn onder voorbehoud van prijswijzi-
gingen, spel- en drukfouten.
Acties zijn geldig t/m mei 2022 (of 
OP=OP).
De getoonde afbeeldingen kunnen 
afwijken van het artikel, rechten kunnen 
hier niet aan worden ontleend. 
Actieprijzen zijn nettoprijzen excl. BTW 
en verwijderingsbijdrage en gelden niet 
voor lopende projecten en/of lopende 
afroeporders. 
*Bij prijswijzigingen worden de actie-
prijzen procentueel aangepast.


