
MAATWERKADVIES
ENERGIEBESPARING & AARDGASVRIJ WONEN

Type woning:
Bouwjaar:
Gezinssamenstelling:   
Gasverbruik:
Elektriciteitsverbruik:

Energieadviseur:
Datum scan:
Tel:
E-mail:

Dit maatwerkadviesis gemaaktin opdrachtvan:

072-743 39 56
info@duurzaambouwloket.nl

Zuiderneg

Tussenwoning
1979
2 volwassenen en 2 kinderen
2.910 m3
4.129 kWh

Eric Bibo
1 november 2019



Beste bewoner van de gemeente Heiloo,

In opdracht van de gemeente Heiloo heeft het Duurzaam Bouwloket een aantal woningen uit de Zuidernegdoorgelicht 
op energieverbruik en besparingspotentieel. Uw woning komt grotendeels overeen met deze referentiewoning. Het kan 
zijn dat enkele maatregelen voor u minder of niet van toepassing zijn, omdat deze maatregelen door u al zijn uitgevoerd. 
Ook kan het zijn dat uw woning een uitbouw of extra verdieping heeft. Daardoor kunnen berekeningen iets anders 
uitvallen. Toch krijgt u met dit rapport een goede eerste indruk van de energiebesparende maatregelen die bij dit 
woningtype het meest effectief zijn. Mocht u op basis van dit rapport vragen hebben, wilt u meer informatie of weten 
hoe u dit rapport kunt vertalen naar uw eigen woning zodat u precies weet welke maatregelen voor u interessant zijn? 
Neem dan contact op met een adviseur van het Duurzaam Bouwloket. Deze gratis en onafhankelijke adviesfunctie wordt 
u aangeboden door de gemeente Heiloo. 

Met vriendelijke groet,
Team Duurzaam Bouwloket

Bekijkwelkesubsidies en financieringener

lokaal, regionaalen landelijkaanwezigzijn.

De komende jaren gaat er een hoop veranderen in 
Nederland. Na 2050 dienen alle woningen van het 
aardgas te zijn afgesloten. Uw gemeente is nu hard aan 
het werk om te bepalen hoe uw wijk op welke manier 
van het aardgas af gaat. Dit is op dit moment nog niet 
duidelijk. Welke vorm van warmte dit ook gaat worden, 
er zijn al een hoop maatregelen te treffen die bij iedere 
oplossing van toegevoegde waarde zijn. In deze 
samenvatting nemen wij u aan de hand van een 
stappenplan mee in de maatregelen die voor u van 
toepassing kunnen zijn.

Onzeadviseurshelpenu graagverdermet al uw vragen 
over het verduurzamen, comfortabel- en energiezuinig
makenvan uw woning.

Kijkop www.duurzaambouwloket.nl/-factsheetsvoor
informatiebladenover de verschillendeonderwerpendie 
in dit adviesaan bod komen.

Website: www.duurzaambouwloket.nl
Telefoon: 072 - 743 39 56 
Emailadres: info@duurzaambouwloket.nl

Wij staanborgvoorgratis en onafhankelijkadvies
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3. Uitgangspuntenvan dezeanalyse

Elke woningis unieken elkewoningheeft plus- en minpunten. Aan de hand 
van eeninterview met de bewonervan de referentiewoninghebbenwij een
goedbeeldgekregenvan de gebruikservaringvan dezewoning. 

Bij het vormenvan dit advieshebbenwij rekeninggehoudenmet de volgende
zaken: 

1. Over dit rapport

Veelvan de woningenin dezebuurt lijkenbouwtechnischop elkaaren/of 
komenuit eenzelfdebouwperiodequa bouwregelgeving. Daaromhebbenwe 
eenaantalwoningtypesuitgebreidgeanalyseerd. We hebbengekekennaarde 
bouwstijlen de mogelijkhedenom bij dezewoningenop slimmewijzeenergie
te besparen. U treft eenstappenplanaanom dit type woninguiteindelijk
aardgasvrijte maken. Elke stapwordt extra in de opvolgendeǇŀƎƛƴŀΩǎ
uitgediepten toegelicht. 

Op basis van eenreferentiewoninguit de buurt krijgt u tips en uitlegom zelf
eenplan van aanpakte maken. 

2. Stap voor stap van het aardgas af

Om Nederland te verduurzamen moeten we het gebruik van fossiele 
brandstoffen gaan uitfaseren. De Groningse kraan zal in 2030 volledig dicht 
gaan. Dat betekent dat er werk aan de winkel is; in ruim 90% van onze 
woningen kookt en stookt men nog op het fossiele aardgas. 

Veel woningen uit de wijk zijn tijdens de bouw niet of nauwelijks geïsoleerd. 
Dit vormt voor vrijwel alle woningen de eerste stap om naar te kijken. Daarna 
volgen stappen als ventilatie, zonne-energie en duurzaam verwarmen. 

LEESWIJZER

Å De bewoner van de referentiewoning geeft aan dat hij de energierekening wat hoog vindt. De thermostaat 
ƘŜŜŦǘ ŜŜƴ ƪƭƻƪƛƴǎǘŜƭƭƛƴƎΦ .ƛƧ ŀŀƴǿŜȊƛƎƘŜƛŘ ǎǘŀŀǘ ŘŜ ǘƘŜǊƳƻǎǘŀŀǘ ƻǇ ŎƛǊŎŀ мфΣр ƎǊŀŘŜƴ /ŜƭǎƛǳǎΦ Ψǎ bŀŎƘǘǎ Ŝƴ ōƛƧ 
afwezigheid gaat de thermostaat terug naar 18 graden Celsius;

Å De afgelopen jaren zijn er aan de woning nog geen grote aanpassingen gedaan. Er is in de keuken een kokend 
water kraan geplaatst en de ventilatie van de badkamer is vernieuwd;

Å De bewoner denkt door de isolatie te verbeteren te kunnen besparen op de stookkosten;

Å Er is een lekkage geweest langs een loodslab. Dit is tot in de woonkamer zichtbaar geworden en inmiddels 
gerepareerd.



1. Maandelijksekosten: uw energierekening

Maandelijksbetaaltu eenaardigbedragaande energiemaatschappij. Dat is eigenlijkbest zonde, want u kunt dat
geld waarschijnlijkbeter investerenenergiebesparendemaatregelen. Investeertu (eendeel) van die rekeningdan
komt dat geld terug. Het levert jaarlijkseenmooi rendementen u investeertin de waardestijgingvan uw woning. 

Jaarlijkseenergielasten

Maandbedrag

Jaarlijkselasten

Lasten over5 jaar

Totaal over 15 jaar

άIŜǘ ŜŦŦŜŎǘ Ǿŀƴ tijd op geld wordt vaakonderschat. Mensendie 10 jaar geleden
spouwmuurisolatiehebbenaangebrachthebbeneenfinancieelrendementbehaaldwaar je 
ΨǳΩ tegenzegt. De maandelijksebesparingenlopenop, terwijl ook nog eenshet energielabel
en comfort van de woning verbeteren. Investerenin de woning is met de huidigerente-
standeneenvan de slimstefinanciëleinvesteringendie je kan makenΦέ

Ad van Wijk
HoogleraarEnergiesystemen- TU Delft

Toelichting

De afgelopenjarenzijnde kostenvoor energie
gemiddeldmet 5% per jaargestegen. De kostenlopen
zo behoorlijkop. Wat men zichvaakniet beseftis 
hoeveelgeld zein eenperiodevan 15 jaaraande 
energiemaatschappijweggeven. In de naastgelegen
berekeninggaanwe uit van een3% inflatie. 

2. Financiëleen niet financiëlevoordelen

Wij zienwoningeigenarenvanwegeeenaantalverschillenderedeneninvesterenin het energiezuinigen duurzaam
makenvan de woning. Uiteraardzijndit ookfinanciëleoverwegingenzoalsbesparenop de woonlasten, maar er zijn
nog eenaantal. Wij hebbende vijf belangrijksteargumentenhier voor u opgesomd: 

V Lageremaandelijksewoonlasten

V Hogerewoningwaarde1

V Tegengaanvan onnodigeCO2 uitstoot

V Comfortverhoging/ onderhoudwerkzaamheden

V Toekomstbestendigmakenvan de woning

1 Uit onderzoek(Calcasa, sept. 2018) blijkt dat woningenmet eengoedlabel significant tegeneenhogerewoningwaardeverkopendan
vergelijkbarewoningenmet eenslechtlabel. Dit voordeelloopt op tot ongeveer1,5% hogerewoningwaardeper beter energielabel. Lees meer 
>>

VOORDELEN VAN EEN ENERGIEZUINIGE WONING

ϵ нтпΣ-

ϵ оΦнууΣ-

ϵ мтΦпрсΣ-

ϵ смΦмроΣ-

Een doelstelling om in de komende 15 jaar, 30% op de energielasten te besparen is realistisch. Dit zou betekenen dat 
ǳ ƴǳ ϵ муΦопрΣ- kan investeren in energiebesparende maatregelen die binnen 15 jaar zijn terugverdiend. Veel van de 
genoemde duurzaamheidsmaatregelen in dit rapport zijn tussen de 6 à 12 jaar terugverdiend. Iedere m3 gas of kWh 
die u daarna bespaart is dus al winst voor uw portemonnee.

http://www.calcasa.nl/nieuws/2018-q2-wox-kwartaalbericht-beter-energielabel-leidt-tot-2-hogere-verkoopprijs-woning


Disclaimer: Ondanksdat het Duurzaam Bouwloket veelzorgbesteedtaande inhoudvan dit besparingsoverzichten de daarin 
opgenomengegevens, kanhet Duurzaam Bouwloket niet instaanvoorde volledigheid, juistheidof voortdurendeactualiteit van 
de gegevensin dit overzicht. Elk huis blijft maatwerken de daadwerkelijkkostenzullenalleenafgegevenkunnenwordendoor 
eeninstallateur. De genoemde kosten en besparingen in dit rapport zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden. 

Veel woningen uit de wijk zijn tijdens de bouw niet of nauwelijks geïsoleerd. Dit vormt voor vrijwel alle woningen 
uit de wijk de eerste stap om naar te kijken. Daarna volgen stappen als ventilatie, zonne-energie en duurzaam 
ǾŜǊǿŀǊƳŜƴΦ hǇ ŘŜ ƘƛŜǊƻǇ ǾƻƭƎŜƴŘŜ ǇŀƎƛƴŀΩǎ ǿƻǊŘŜƴ ŘŜ ǎǘŀǇǇŜƴ ǾŜǊŘŜǊ ǘƻŜƎŜƭƛŎƘǘΦ 

SAMENVATTING STAPPENPLAN

Maatregel Prijsindicatie
Besparing

gas/elektra
Comfort

Kleinemaatregelen& handigetips

Leidingisolatie ϵ50,- *** n.v.t.

Radiatorfolie ϵ нлΣ- **** ***

Led-verlichting ϵ рΣ- / lampϵ трΣ- / dimmer **** ***

Plaatsenbrievenbusborstel/ klep binnenzijde ϵ мрΣ- ** ****

Naad- en kierdichtingverbeteren ϵ25,-Ł ϵ рлΣ- * ***

WaterzijdiginregelenCv-installatie ϵ оллΣ- *** ****

Waterbesparendedouchekop ϵ ррΣ-ǘƻǘ ϵ трΣ- **** ***

InstellenaanvoertemperatuurCv n.v.t. **** **

Stap1. Isoleren

Spouwmuurisolatiecirca 10 m² ϵ300,- (collectieveincoop) ***** ****

Dakisolatie(schuin) circa 80 m² ϵ пΦпллΣ- **** ***

Dakisolatie(plat) circa 30 m² ϵ мΦрллΣ-ǘƻǘ ϵ нΦлллΣ- **** ***

Vloerisolatiecirca 135 m² ϵ5.400,- *** ***

Vervangenbeglazingcirca 37 m² ϵ рΦмулΣ-ǘƻǘ ϵ уΦуулΣ- * ****

Stap2. Ventileren

Bewust(er) ventileren n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Stap3. Zonne-energie

Zonnepanelen(18panelenvan 300 Wp) ϵ тΦрллΣ- ***** n.v.t.

Zonneboiler* ϵ оΦлллΣ- ** n.v.t.

Stap4. Duurzaam verwarmen

Inductiekookplaat ϵ мΦлллΣ- n.v.t. ****

Lage temperatuurverwarmingssysteem(LTV) +/-ϵ40,- per m² n.v.t. ****

VervangenCv-ketel ϵ нΦлллΣ- ** ***

Optie1: Hybridewarmtepomp* ϵ пΦрллΣ- *** ***

Optie2: Lucht- warmtepomp(aardgasvrij)* ϵ млΦлллΣ- n.v.t. ***

Afsluitenaardgasaansluiting ϵ срлΣ- n.v.t. n.v.t.

* Exclusief eventuele subsidie en/of btw-teruggave 



Elke woningis anders. Daaromkijkenwe goednaarde huidigestaatvan de woningen eventueelaankomend
onderhoudswerk. Dit vormt somsnamelijkeengoedaanknopingspuntom met verduurzamingaande slag te gaan. 

Vloer / kruipruimte Gevel 

Dakopbouw Kozijnen & beglazing

STAAT VAN DE WONING - SCHIL

Betonnen constructievloer aanwezig, deze is 
niet geïsoleerd. De hoogte van de 
kruipruimte is circa 60 centimeter. De bodem 
van de kruipruimte was voor zover zichtbaar 
droog, de onderkant van de vloer is droog. In 
ŘŜ ǿƻƻƴƪŀƳŜǊ ƛǎ ŜŜƴ ΨȊƛǘƪǳƛƭΩ ŀŀƴǿŜȊƛƎΦ

Het beton-, metselwerk en voegwerk 
vertonen geen gebreken en verkeren in 
redelijke conditie voor zover zichtbaar. 
De gevel is vanaf de bouw minimaal 
geïsoleerd, de diepte van de spouw is 
ongeveer 6cm.

De technische staat van de dakpannen is in 
orde en er is beperkte last van aanslag. Het 
dak is vanuit de bouw geïsoleerd met een 
dun laagje pur isolatie aan de buitenzijde van 
het dakbeschot.

Gehele woning voorzien van houten kozijnen. 
Alle kozijnen zijn voorzien van dubbele 
beglazing. Voor zover zichtbaar geen 
bijzonderheden geconstateerd bij de kozijnen 
of het schilderwerk.



Verwarmingssysteem Ventilatie

Kooktoestel

STAAT VAN DE WONING - INSTALLATIES

Elke woningis anders. Daaromkijkenwe goednaarde huidigestaatvan de woningen eventueelaankomend
onderhoudswerk. Dit vormt somsnamelijkeengoedaanknopingspuntom met verduurzamingaande slag te gaan. 

Er is een Remehacv ketel uit 2004 aanwezig . 
De ketel is geschikt voor een koppeling met 
een zonneboiler-systeem.

De woning wordt voornamelijk geventileerd 
d.m.v. natuurlijke luchttoe- en afvoer via 
draaiende delen, uitzetramen en een aantal 
ventilatieroosters. Bij de badkamer is een 
mechanisch afzuigpunt aanwezig. 

Elektrische kookplaat aanwezig. Er is een open haard aanwezig die alleen 
gebruikt wordt voor de gezelligheid.

Open haard



hǇ ŘŜ ōƻǾŜƴǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛŜǘ ǳ ŜŜƴ ǎŜƭŜŎǘƛŜ Ǿŀƴ ŦƻǘƻΩǎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ŀŀƴǘŀƭ ǊŀŘƛŀǘƻǊŜƴ ǳƛǘ ŜŜƴ ǾƻƻǊōŜŜƭŘǿƻƴƛƴƎΦ 5Ŝ 
radiator heeft een redelijk mooie gelijkmatige warmteafgifte richting de ruimte. Door de warmtestraling van de 
radiator wordt ook de binnenzijde van de muur opgewarmd. Dit is warmte die verloren gaat in de massa en 
tevens warmte naar buiten afgeeft. Op de 2de foto is de warmtestraling van een radiator zelfs zichtbaar aan de 
buitenzijde van de gevel, wanneer er geen radiatorfolie aanwezig is. Om de warmtestraling richting een 
buitenmuur te minimaliseren kunt u radiatorfolie toepassen. Het toepassen van radiatorfolie heeft het meeste 
ŜŦŦŜŎǘ ōƛƧ ǊŀŘƛŀǘƻǊŜƴ ŘƛŜ ǊŜƎŜƭƳŀǘƛƎ ŀŀƴ ǎǘŀŀƴΦ 9Ǌ ƛǎ ǊŀŘƛŀǘƻǊŦƻƭƛŜ ƳƻƎŜƭƛƧƪ ƻǇ ŘŜ ƳǳǳǊ όȊƻŀƭǎ ƻǇ ŘŜ ŦƻǘƻΩǎύΣ ƳŀŀǊ 
ook aan de achterzijde van de radiator, waardoor deze niet zichtbaar is. Op de 3deŜƴ ƭŀŀǘǎǘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ƘŜǘ ŜŦŦŜŎǘ 
van radiator folie zichtbaar. De muur achter de folie neemt minder warmte op waardoor meer straling de kamer 
inkomt. Bij de in dit rapport besproken referentiewoning was bij een enkele radiator radiatorfolie aanwezig. 

Gordijnen/ vitrage voor radiatoren

Lƴ ǾŜŜƭ ǿƻƴƛƴƎŜƴ ƘŀƴƎŜƴ ƎƻǊŘƛƧƴŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ ǊŀŘƛŀǘƻǊŜƴΦ hǇ ŘŜ ōƻǾŜƴǎǘŀŀƴŘŜ ǾƻƻǊōŜŜƭŘŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ȊƛŎƘǘōŀŀǊ Řŀǘ ŜŜƴ 
gedeelte van de warmteafgifte (straling) van de radiator wordt geblokkeerd door de vitrage/gordijnen. Advies is 
om radiatoren zo vrij mogelijk te houden waardoor het verwarmingssysteem een betere warmteafgifte heeft. Het 
heeft dan ook de voorkeur om vitrage/gordijnen tot de vensterbanken te laten lopen of niet volledig af te sluiten.

Radiatorfolie

Normaal gesproken is het nemen van thermografischeŦƻǘƻΩǎ ŜŜƴ ƎƻŜŘŜ ƳŀƴƛŜǊ ƻƳ ōƛƧ ŜŜƴ ǿƻƴƛƴƎ ǘŜ ȊƛŜƴ ǿŀŀǊ 
warmteverliezen en koudebruggen zitten. Helaas was de buitentemperatuur tijdens de opname bij aankomst al 
16 graden Celsius. De binnentemperatuur was circa 22 graden Celsius. Om een realistisch beeld te krijgen van de 
warmteverliezen van een woning is een temperatuurverschil van minimaal 10 graden tussen binnen en buiten 
nodig. Door de hoge buitentemperaturen was het tijdens de opname niet mogelijk om een infrarood onderzoek 
uit te voeren. Daarbij is een visuele inspectie uitgevoerd naar de naad- en kierdichting en aantal punten waar wij 
vaak koude infiltratie waarnemen. Koude infiltratie is veelal met een vinger/hand waar te nemen. Voornamelijk bij 
koudere temperaturen en wanneer de wind op de gevel staat. Dit kunt u dus zelf in de koudere periodes 
onderzoeken. 

ThermografischeŦƻǘƻΩǎ ƭŀǘŜƴ ŘƻƻǊ ƳƛŘŘŜƭ Ǿŀƴ ƪƭŜǳǊŜƴ ƻǇ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛŜƴ ǿŜƭƪŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊ ŘŜ ǇƭŜƪƪŜƴ ƛƴ Ŝƴ ǊƻƴŘƻƳ 
de woning hebben. Naast elke foto staat een temperatuurstaat die aangeeft welke kleur welke temperatuur 
heeft. Linksboven in de foto staat de tempratuur aangegeven van het midden van de foto. Hieronder is een 
ƻǾŜǊȊƛŎƘǘ ǘŜ ȊƛŜƴ Ǿŀƴ ŜŜƴ ŀŀƴǘŀƭ όƛƴŦǊŀǊƻƻŘύ ŦƻǘƻΩǎ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛŜǎ Ǿŀƴ ǾƻƻǊōŜŜƭŘǿƻƴƛƴƎŜƴ ƻƳ ŜŜƴ ōŜŜƭŘ ǘŜ ǎŎƘŜǘǎŜƴ 
waar u op kunt letten.

RESULTATEN INFRAROODOPNAME VAN EEN VOORBEELDWONING



5Ŝ ōƻǾŜƴǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƭŀǘŜƴ ǾƻƻǊōŜŜƭŘŜƴ ȊƛŜƴ Ǿŀƴ ƪƻǳŘŜ ƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛŜǎ ōƛƧ ŘǊŀŀƛŜƴŘŜ ŘŜƭŜƴΦ ²ŀŀǊ ƭƛŎƘǘ Ǿƛŀ ŘŜ ƪƛŜǊŜƴ 
te zien is komt ook lucht naar binnen (goede controle mogelijkheid).Door nieuwe rondgaande rubberen 
kaderprofielen te plaatsen/vervangen of de aansluitingen te verbeteren kan koude infiltratie en warmteverlies 
geminimaliseerd worden. Let hierbij tevens op de onderlinge hoek-aansluitingen. Dit is vaak al te controleren met 
een vinger, voornamelijk bij koudere temperaturen en wanneer de wind op de gevel staat.Vaak is de infiltratie bij 
houten delen tevens te verminderen door aan de boven- en onderzijde een extra sluiting (raamboompje) te 
plaatsen waar dit nog niet is aangebracht of bij te stellen. Hierdoor sluit de deur/raam over het algemeen beter 
tegen de rubberen kaderprofielen en voornamelijk in de hoeken. Houdt bij het verbeteren van de kierdichting wel 
rekening met de ventilatiemogelijkheden en de ventilatie in het algemeen. U zou dan wellicht meer bewust 
moeten ventileren, omdat er minder lucht infiltreert.

Leidingisolatie

hǇ ŘŜ ōƻǾŜƴǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ƘŜǘ ƭŜƛŘƛƴƎǿŜǊƪ Ǿŀƴ ŜŜƴ ǾŜǊǿŀǊƳƛƴƎǎǎȅǎǘŜŜƳ ǘŜ ȊƛŜƴΦ IŜǘ ƭŜƛŘƛƴƎǿŜǊƪ ƛǎ ƘƛŜǊ ŘŜŜƭǎ 
geïsoleerd. Er gaat warmte verloren tijdens het transport van het warme water naar de radiatoren. Door het 
leidingwerk te isoleren in onverwarmde ruimtes of ruimtes waar u weinig aanwezig bent of verwarmt, kunt u het 
warmteverlies tijdens het transport minimaliseren. Belangrijk bij het aanbrengen van isolatiekokers is dat deze 
goed op elkaar aansluiten. Wanneer de isolatie niet goed op elkaar aansluit, ontstaan er alsnog warmtelekken en 
dat is zonde van het verrichte werk. Om openingen tussen de isolatiekokers zoveel mogelijk te voorkomen kunt u 
deze in de benodigde vorm snijden (inkepingen) en de overgangen voorzien van speciale isolatie / bandage tape

Brievenbus

±ŀŀƪ ȊƛŜƴ ǿƛƧ Řŀǘ ŘŜ ōǊƛŜǾŜƴōǳǎ ŜŜƴ Ǉǳƴǘ ƛǎ ǿŀŀǊ ǾŜŜƭ ǘƻŎƘǘ ǾŀƴŘŀŀƴ ƪƻƳǘΦ  hǇ ŘŜ ōƻǾŜƴǎǘŀŀƴŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ƛǎ ǘŜ ȊƛŜƴ 
dat de brievenbus veel koude infiltratie door laat. Bij de brievenbus ziet u de kou door de borstels infiltreren en 
aan de boven- en onderzijde bij de aansluiting van het kader. In dit soort gevallen is het aan te raden een nieuw 
brievenbuskader met tochtborstels, met een klep aan buiten- en binnenzijde, te plaatsen om de koude infiltratie 
te beperken. Let dan tevens op de aansluiting van het kader op de deur. Door een compribandof kitrandaan te 
brengen is de aansluiting te verbeteren. Door een gordijn wordt tevens veel kou tegen gehouden.

Naad-en kierdichting


