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Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen
en tuinen. Het water komt voor het grootste deel rechtstreeks terecht in het riool. Regenwater is ook schoon water,
onmisbaar voor planten en dieren.
Voordelen van regenwater afkoppelen:

•

Minder water op straat bij heftige regen

•

Minder verdroging, een waterrijke tuin is goed voor de planten en dieren en draagt bij aan een
gezonder en aantrekkelijker woon- en leefklimaat

•

Besparing van het drinkwater dat je anders gebruikt om te sproeien of je auto te wassen

•

Zuiveringsinstallaties presteren beter als het aangevoerde afvalwater minder verdund is door
regenwater.
Een alternatief is om een deel van het regenwater apart af te voeren. Dan
stroomt het schonere regenwater (zoals van daken en straten) via een aparte buis
(HWA/RWA: hemel/regenwaterafvoer) direct naar sloten of vijvers. Of het loopt
via goten in de bestrating naar een verlaagde groenstrook (een zogeheten wadi)
om daar de bodem in te zakken. Zo hoeft het riool minder water te verwerken,
wat overlopen en daarmee milieuvervuiling voorkomt.

Er zijn twee manieren om het regenwater af te koppelen.
Bovengronds en ondergronds.
Voor ondergronds kan je
horizontaal infiltreren (bv met
een drainagebuis of
infiltratiekrat) of verticaal
infiltreren met bijvoorbeeld
een grindput of infiltratiebuis.

Opslaan of niet opslaan?
Regenwater afkoppelen
betekent niet persé dat je een
regenton gaat gebruiken. Je
kunt er wel voor kiezen om
voor zowel onder- als
bovengronds afkoppelen een
wateropslag te plaatsen.
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Hoe bereken je het dakoppervlak?

Lengte x breedte in het platte vlak
(Neem het dak van de buren in de berekening mee als je een regenpijp met elkaar deelt)

Regenbui van
X mm

Dak
(Lengte x
breedte =
M²)

Hoeveel
mm regen x
dak M²

Delen door
aantal
regenpijpen

Voorzijde van uw dak

Dak
(Lengte x
breedte =
M²)

Hoeveel
mm regen x
dak M²

Delen door
aantal
regenpijpen

Achterzijde van uw dak

M²

Liter

Liter

M²

Liter

Liter

M²

Liter

Liter

M²

Liter

Liter

M²

Liter

Liter

M²

Liter

Liter

1 mm

25 mm
(Uitgangspunt
berekening
ondergronds
infiltratie en wadi)

60 mm
(Gemiddeld per
maand)
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Test de doorlaatbaarheid van de grond in je tuin

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Graaf een gat van 30x30x30 cm.
Giet er een emmer water (+/- 10 liter)
Herhaal dit zodra het water weg is
Wacht vier uur nadat het water weg is
Giet er nog een keer een emmer water in
Noteer hoe lang het duurt voor het gat leeg is

Leeglooptijd

Doorlaatbaarheid

Infiltreren of niet?

Minder dan 20 minuten

Zeer goed

De beste grond om te infiltreren

Tot 1,5 uur

Goed

Prima bodem. Gewoon doen!

1,5 – 4,5 uur

Matig

Neem contact op met de gemeente voor advies.

Meer dan 4,5 uur

Slecht

Loos het regenwater op HWA/RWA

Eén van de gemakkelijkste oplossingen om het regenwater van je dak en tuin op te vangen
is met een zogenaamde wadi. Het woord wadi staat voor waterafvoer door infiltratie.
Een wadi is een verlaagd gedeelte van je tuin waar het water al dan niet via een gootje naar toe stroomt, waarna het
kan wegzakken in de bodem. Een wadi kan een laaggelegen grasveldje zijn, de ruimte onder een trampoline maar ook
een aantrekkelijk verlaging die is aangeplant met planten die tegen water en die tegen droogte kunnen. Het ziet niet
alleen leuk uit, maar is ook goed voor de biodiversiteit!

Regenwater afkoppelen
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Voor het maken van een wadi of een beekloop neem je onderstaande berekeningen mee.
Dak M² x 25 mm regen = Benodigde berging in liters/ M³
Benodigde berging M³: diepte in meter grond uitgraven = oppervlakte wadi M²
Voorbeeld met dak van 30 M²
Benodigde liters berging
Bodem
doorlaatbaarheid
Zeer goed
en goed

Dak 30 M² X 25mm regen

20 cm grond
Uitgraven
(0,20 meter)

10 cm grond
uitgraven
(0,10 meter)

5 cm grond
uitgraven
(0,05 meter)

750 liter = 0,75 M³

3,75 M²

7,50 M²

15 M²

Berekening voor uw eigen tuin
Benodigde liters berging
Bodem
doorlaatbaarheid

Dak … M² X 25mm regen

20 cm grond
Uitgraven
(0,20 meter)

10 cm grond
uitgraven
(0,10 meter)

5 cm grond
uitgraven
(0,05 meter)

Voorzijde

Kosten: De aanleg en aanplant van een wadi kost nauwelijks meer dan de aanleg van een gewone tuin. Extra kosten
kunnen zijn de aanleg van een goot tussen de regenpijp en de wadi.
Ruimtegebruik: Een wadi of een verlaagd grasveld hoeft geen extra ruimte te kosten.
Moeilijkheid: Een wadi met planten die tegen droogte en tegen water kunnen is enige plantenkennis nodig. Meestal zijn
dit oeverplanten (zone 1 planten) die je in een
tuincentrum bij de vijverplanten kunt vinden.
Planten en heesters
Ook zijn de meeste grassoorten geschikt.
die voor een wadi
Laat je informeren door medewerkers van het
geschikt zijn:
tuincentrum.
www.gve-

Grondverzet: De meeste tuinen zijn vlak. Als
watermanagement.nl
dit het geval is dan moet je een kuil graven.
Vaak kun je de uitkomende grond kwijt elders in de
tuin. Je tuin moet wel voldoende lager liggen dan je woning. Dan loopt het water bij een
forse piekbui niet in je woning. Als je tuin niet laag genoeg ligt, moet je de uitkomende grond afvoeren.
Onderhoud: Een verlaagd grasveld is lastiger te maaien dan een vlak grasveld. Leg de taluds niet te stijl aan, dan is de
graswadi nog met een grasmaaier te maaien. Als een wadi goed is aangeplant en na een jaar goed is dichtgegroeid kost
een wadi nauwelijks onderhoud. De meeste onkruidsoorten kunnen niet tegen water en droogte. Aan het einde van de
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winter de planten terugsnoeien en de gevallen bladeren verwijderen is voldoende. Onkruidsoorten die toch
wortelschieten handmatig verwijderen.
Klimaatdoelen: De aangeplante wadi vermindert hittestress. Een graswadi wordt in periode van langdurige droogte dor
en verdampt weinig water. De planten in een wadi halen de meeste verontreinigingen die in het regenwater zitten eruit.
Zo blijft de bodem schoon. Een wadi met bloeiende planten is niet alleen mooi maar ook goed voor de biodiversiteit.
Tenslotte wordt bij een voldoende grote wadi al je regenwater opgevangen en toegevoegd aan het grondwater.
Een beekloop; stromend water in je tuin.
Een beekloopje is eenvoudig is te realiseren. Je kunt voor een
organische vorm kiezen of juist een heel strakke waterstroom.
Regenwater bewust als element aanbrengen geeft een extra
dimensie aan de tuin.
1. Je modelleert een geul die 2-3x zo breder en dieper is dan je
uiteindelijk wilt gaan zien.
2. De grond goed aandrukken/aanstampen.
3. Breng waterdoorlatend worteldoek of Geo-textiel, vijverfolie of
EPDM-folie (waterdicht) in één stuk aan.
4. Vul de geul met grind of spilt. Er zijn tal van
kleuren(combinaties) en vormen grind en split te koop.
Indien je een beekloop met mortel en rivierkeien wil maken:
5. Breng de mortel met handschoenen aan. Een mortel of specie is een fijn betontype.
6. Druk de rivierkeien of stenen in de mortel.
7. Na een maand droging kan je de beekloop goed uitspoelen of isoleren met een laag Polyurethaanvernis.
Het uitharden van cement is een chemische
reactie. Daarbij komen toxische stoffen vrij.
Cement hardt uit op een niet rechtlijnige
manier. In het begin verloopt de exotherme
reactie zeer snel en naar het einde toe
langzamer. In 28 dagen heeft de mortel 80%
van zijn stevigheid bereikt. Het duurt een jaar
voor de volledige hardheid wordt bereikt en
dus ook de exothermische reactie beëindigd
is.

Een beekloop in je bestrating: Een strook stenen een paar centimeter
verzakt terugplaatsen. Zorg voor voldoende afschot. Het regenwater volgt
eenvoudig de aangebrachte verlaging in de bestrating.

Regenwater afkoppelen
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Een regenton
Als de regenton vol zit is het belangrijk dat je overtollige water afvoert. Dit wordt opgelost met het monteren van
een vulautomaat. Als de ton dan vol zit stroomt de rest van het water terug in de vuilwaterrioolbuis. Ergens heb je
dan het regenwater maar een klein beetje afgekoppeld omdat je de rest van het water niet benut voor de tuin.
Dat is een gemiste kans. De oplossing is om dan de overstortfunctie te verlengen richting de tuin (overloopset).
De regenpijp afzagen en een bochtstuk eraan zetten en het water naar een plek in de tuin leiden waar het
overtollige water dan kan weglopen.

Op YouTube vind je een mooi instructie filmpje: Limburg Waterklaar: Instructiefilm met regenton.
Er zijn complete sets voor de regenton te koop die de regenton met de regenpijp verbinden en die zijn voorzien
van zomer- en winterstand. Tijdens de vorst in de winterperiode kunt u de regenpijp kraan dichtdraaien om
bevriezing van de regenton te voorkomen. Er zijn ook vulautomaten te koop met een inwendige bladvanger. Een
regentonklep kan je ook dichtklappen voor de winter.
Vulautomaat met
bladvanger € 25,00

Zinken
regentonklep
€ 37,00

Vulautomaat € 10,00

Aandachtspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De ondergrond van de regenton moet vlak en stevig te zijn. Een volle regenton is immers zwaar.
Zet de regenton bij voorkeur in de schaduw om algengroei te voorkomen.
Bevestig aan het kraantje van de regenton een kort stukje slang, zodat je gemakkelijk de gieter kunt vullen.
Plaats de ton op een onderstuk of voet, zodat je onder het kraantje een gieter kunt plaatsen.
Gebruik een bladvang om te voorkomen dat de regenton vol raakt met rotzooi.
Zorg dat de regenton aan de bovenzijde afgesloten is, om te voorkomen dat het een broedplaats van insecten
wordt.
Leeg een houten regenton bij de eerste nachtvorst, om te voorkomen dat de regenton barst door uitzettend
ijswater.
Zorg dat een houten regenton niet uitdroogt, om lekken te voorkomen.
Tip: Sluit de overloop van de regenton aan op een infiltratievoorziening in je tuin in plaats van op de riolering.

Regenwater afkoppelen
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* Als er een Hemel Water Afvoer (HWA) of Regen Water Afvoer (RWA) in de weg is aangebracht
(naast het vuilwater riool) dan kunt u eenvoudig het regenwater naar de bestrating leiden zodat het
via de kolken het RWA inloopt. Vaak zijn er ook ondergrondse RWA-uitleggers waar u op kunt
aansluiten. Informeer dit bij uw gemeente. RWA komt vaak uit op natuurlijk open water.

Als we regenwater ondergronds willen infiltreren dan gaan we met de berekening uit van een goed
doorlaatbare zandgrond en een regenbui van 25mm. Met ondergronds afkoppelen heb je te maken
met drie factoren:

Berging + infiltratiesnelheid + overstort/nooduitlaat
Als een overstort niet mogelijk is dan kies je 40 mm als uitgangspunt voor een regenbui.

Dakoppervlak
In M²

Infiltratiekrat
In liters

Grindkoffer in
liters

Grind in
M³

1 M²

25 liter

75 liter

0,07 M³

Drainagebuis Drainagebuis 80 mm Ø
100 mm Ø
In geul van 50/50 cm
grind
1 meter
0,3 meter

30 M²

750 liter

2250 liter

2,25 M³

24 meter

9 meter

50 M²

1250 liter

3750 liter

3,75 M³

40 meter

15 meter

100 M²

2500 liter

7500 liter

7,50 M³

80 meter

30 meter
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Benodigdheden voor ondergronds regenwater infiltreren
Bij het aanleggen van een ondergrondse opvangvariant
(infiltratiekrat, grindkoffer of drainagebuis) is het noodzakelijk
dat u in elke regenwaterafvoer (regenpijp) een zogenaamde
bladscheider aanbrengt én een zandvangput vóór de
ondergrondse opvang.
De bladscheider zorgt ervoor
dat:
• Bladafval dat vanuit de
dakgoot mee de regenpijp
inloopt niet in uw
ondergrondse infiltratiekrat,
grindkoffer of drainagebuis
terecht komt
• Bij regenbuien met méér neerslag dan 25 liter per m2 al het regenwater dat niet
in de ondergrondse opvang kan, weg kan stromen. In dat geval kan het gebeuren
dat de capaciteit van uw infiltratiekrat of grindkoffer te klein is om al het water te verwerken. Via de bladscheider
vindt het overtollige water dan een uitweg naar buiten (overstort). U heeft dan tijdelijk extra water op uw bestrating
of in uw tuin.
De zandvangput zorgt ervoor dat zand/fijn vuil niet in uw
ondergrondse opvang terecht komt waardoor
verstoppingen worden voorkomen.
De zandvangput moet u aanbrengen tussen de bladscheider
en de ondergrondse opvang. De bladscheider en zandvangput
moet u zelf onderhouden. Dit betekent dat u die onderdelen
op dezelfde manier en net zo vaak als de dakgoten moet
schoon maken.

Een kunststof infiltratiekrat dat is omwikkeld met Geo-textiel. De bovenkant van dit krat moet minimaal 60 cm onder
de grond liggen. Dit is diep genoeg om te voorkomen dat het krat bevriest tijdens vorstperiodes. Het gat dat u voor
een dergelijke voorziening moet graven moet minimaal 1,10 m diep zijn.
Aandachtspunten:
• Houd rekening met minimaal 25 cm dekking. Bij zware
belasting, zoals kratten onder een oprit, dient 50cm dekking
aangehouden te worden.
• Leg de krat circa een halve meter boven de gemiddelde
grondwaterstand.
• Gebruik geweven worteldoek of Geo-textiel.
• Maak gebruik van een blad- en zandvang, om dichtslibbing te
voorkomen. Een bladvang kan tevens dienstdoen als overloop
in extreme gevallen.
• Blijf circa 2 meter weg van de fundering.
Regenwater afkoppelen
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• Situeer de ontluchtings- en overlooppijp in een lager deel
van de tuin. Bij piekbuien kan hier het regenwater
worden opgevangen dat niet meer in het infiltratie past.
• Check de ontluchting. De regenpijp functioneert soms ook
als ontluchting van het riool. Breng indien nodig een
alternatieve ontluchting aan.

Een grindkoffer/grindput. Een grindkuil is een ondergrondse
berging vol met grind. In de holle ruimtes kan water
geborgen worden, dat vervolgens vertraagd kan infiltreren
in de bodem. Om de kuil schoon te houden van vuil – wat zal
zorgen voor dichtslibbing van de kuil – wordt rondom de kuil
anti worteldoek voor grind aangebracht. Met een grindkuil
ben je niet gebonden aan vaste maten of vormen. Je kunt
zelf bepalen hoe groot je de kuil maakt, afhankelijk van je
beschikbare ruimte.
Kiest u voor een grindput, hou er dan rekening mee dat voor eenzelfde hoeveelheid regenwater een 3 keer zo groot
volume nodig is in vergelijking met het infiltratiekrat. Dit komt doordat de holle ruimte tussen de grindkorrels
ongeveer 30% van het totale volume bedraagt.
Aandachtspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Houd rekening met minimaal 25 cm dekking.
Graaf de kuil tot een diepte van circa een halve meter boven de gemiddelde grondwaterstand.
Houd rekening met korrels van ongeveer dezelfde grootte.
Gebruik anti worteldoek voor grind.
Situeer de ontluchtings- en overlooppijp in een lager deel van de tuin. Bij piekbuien kan hier het
regenwater worden opgevangen dat niet meer in de grindkuil past.
Maak gebruik van een blad- en zandvang om dichtslibbing te voorkomen. Een bladvang kan tevens
dienstdoen als overloop in extreme gevallen.
Blijf circa 2 meter weg van de fundering.
Check de ontluchting. De regenpijp functioneert soms ook als ontluchting van het riool. Breng indien
nodig een alternatieve ontluchting aan.

Drainagebuizen:
Drainagebuis met pp450 vezel is toepasbaar in goed doorlaatbare zandgrond
en heeft een lange levensduur.
In sterk ijzerhoudende grond wordt meestal
drainage met kokosomhulling toegepast, dit om
te voorkomen dat het ijzer een waterdichte laag
om het pp omhulsel gaat vormen.

Kaal blind

kaal geperforeerd

Kokos filtert het beste, maar afhankelijk van de
dikte en omstandigheden verteert het meestal
binnen vijf jaar.
Kokosmantel

Regenwater afkoppelen
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•
•
•
•
•
•

Minimale diepte 60 cm, maximaal 90 cm
Drainageslang moet goed vlak in de sleuf liggen voor beste werking
Minimale diameter 60 mm, maximale diameter 100 mm
Na het leggen de sleuf aanvullen met ruime hoeveelheid grind of
drainagedoek voor het beste resultaat
Rekening houden met minimale afloop van de sleuf voor afwatering
Afstand tussen de sleuven onderling 5 tot 6 meter

Grondsoort

Type buis

Meterprijs

Voordelen

Nadelen

Zand

Kokos

€ 1,40

Filtert goed

Levensduur gemiddeld 5 jaar

Zand

PP450

€ 2,30

Levensduur 50 jaar

Niet voor sterk ijzerhoudende grond

Grind

Kaal geperforeerd

€ 1,65

Grote weerstand gronddruk

Alleen per 50 meter

N.v.t.

Kaal/Blind

€ 3,25

Flexibel transporteren

€ 1,65 p/meter bij rol van 50 meter

Berekening voor uw eigen tuin

Dakoppervlak

Infiltratiekrat

1 M²

25 liter

Grindkoffer
liter
75 liter

Grind M³
0,07 M³

80 mm Drainagebuis
In geul van 50/50 cm grind
0,30 meter

Voorzijde
Achterzijde

Regenwater afkoppelen
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Producten
PVC HWA Buis 80 mm grijs
Zandvangput
Infiltratiekrat 300 liter
Geo-textiel 4 of 5 meter breed
Bladscheider
Infiltratieput met filtratiebuis zonder afvoer
Infiltratieput met filtratiebuis met afvoer
Afkoppelsteen
Galvan schanskorf 100 X 100 X 30cm.
Breuksteen vanaf
Grind/Split (1500 kilo in 1 M³) vanaf
Drainagezand 1500 kilo = 1 M³ Big bag
Drainagezand 6000 kilo = 4 M³ los gestort
Splitplaat p/M²
Lijngoot per meter
Regenpijp Klimrek 150 cm
Hydroblob 170 liter, buffer 153 liter
Antiworteldoek voor grind (Tuinadvies.nl)

Leverancier
Van Steenbergen
Praxis/ Gamma
Wildkamp
Witway/drainagebuizen.nl
Hardeman
Amagard
Natuursteenwebshop
Bollaert Regenwaterput
Voertonnen.nl
Kunststofregenton.nl
Hornbach Duitsland
Trewatin
Kruizinga
Grindplatengigant
Toolstation
Tuinexpress.nl

Plaats
De Klomp
Bouwmarkt
Soest/Webshop
Webshop
Veenendaal
Webshop
Lunteren/Webshop
Wetteren (België)
Webshop
Otterlo/Webshop
Duisburg/Webshop
Webshop
Online/Telefonisch
Lisse/Webshop
Nieuwegein/webshop
Webshop

Gem. prijs
p/stuk/meter
€ 2,00
€ 90,00
€ 120,00
€ 4,00 p/M²
€ 30,00
€ 40,00
€ 47,00
€ 30,00
€ 110,00
€ 165,00 p/M³
€ 135,00 p/M³
€ 75,00
€ 211,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 163,00
€ 3,00 p/meter

Tip: De regenpijp
over een pergola
of rozenboog
leiden naar de
tuin naast het
pad.

Producten
Hydroblob, lijngoten
Hydroblob en PVC
PVC/Drainage/Geo/lijngoot
PVC/Drainage/Geo
Galvan schanskorven
Grind/split/Drainagezand
Grind/Split/Breuksteen
Opslagtanks regenwater
Regentonnen
Regentonnen
Regentonnen
Afkoppelsteen
IBC-containers
Grind/splitplaten
PVC/Lijngoot
Regenpijp klimrek

Informatieve websites:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

www.waterklaar.nl : Alle informatie over afkoppelen en vergroenen.
www.rainproof.nl: Alle informatie over afkoppelen en vergroenen.
www.dinoloket.nl: Bodemgegevens Nederland.
www.topotijdreis.nl: Overzicht bebouwing vanaf 1815.
www.huisjeboompjebeter.nl: informatie over allerlei soorten tuinen.
www.vroegevogels.bnnvara.nl: Allerlei leuke en interessante items over de natuur

Regenwater afkoppelen
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12 mooie en onderhoudsvriendelijke bodembedekkers
Bodembedekkers zijn voor een onderhoudsvriendelijke tuin van onschatbare waarde: ze geven onkruid minder
kans waardoor je minder hoeft te wieden! Gebruik ze onder bomen en heesters.
1. Acaena: Stekelnootje vormt lage tapijtjes half wintergroen blad (hoogte 5-10 cm) in grijsblauw of bronsgroen en
in de zomer stekelige vruchtjes; voor drogere grond.
2. Bergenia: Schoenlappersplant heeft groot blad (hoogte 25 cm) dat bij sommige cultivars ’s winters mooi rood
wordt; in de lente rode, roze of witte bloemen.
3. Euphorbia amygdaloides: Half wintergroen blad (hoogte 30 cm) en in de lente geelgroene bloeiwijzen; ook voor
drogere grond.
4. Waldsteinia: Kruipende stengels met groen blad (hoogte 10-15 cm), dat ’s winters bruin kleurt.
5. Asarum europaeum: Mansoor heeft deels wintergroen glimmend rond blad (hoogte 10-15 cm);
6. Epimedium: Wintergroene elfenbloem (hoogte 25 cm) met gele bloemen; ook voor drogere grond.
7. Geranium macrorrhizum: Kruipende wortelstokken met zachtgroen blad (hoogte 25 cm).
8. Hedera: Klimop doet het ook als wintergroene kruiper (hoogte 5-15 cm). Snoei hem in de lente terug
9. Pachysandra terminalis: Sterke wintergroene plant (hoogte 25 cm) met witte bloemtrosjes in april/mei.
10.Vinca minor: Maagdenpalm (hoogte 10-15 cm) vormt liggende
stengels met wintergroen (of bont) blad en blauwe, paarse of witte
bloemen in april.
11.Persicaria: Duizendknoop. Bloeit van zomer tot september met
felgekleurde sierlijke bloeiaren. De bloemen worden drukbezocht
door bijen en andere nuttige insecten. Een perfecte en ijzersterke
bodembedekker die snel vermeerdert.
12.Euonymus fortunei: Kardinaalsmuts: Prachtige bodembedekker met
Persicara
hoge sierwaarde door het opvallend blad. Een winterharde
bodembedekker

Wist u dat de bijen en de
citroenvlinder heel erg
gek zijn op de Vuilboom
(Rhamnus frangula)?

www.vlinderstichting.nl biedt een gratis boekje 'Tuinieren voor Vlinders'
De Vlinderstichting schreef 'Tuinieren voor vlinders' samen met tv-tuinman Lodewijk Hoekstra. Vol
wetenswaardigheden over vlinders. Wat hebben ze nodig, welke soorten ziet u in de tuin? Met praktische tips
voor het inrichten van uw tuin voor vlinders.
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Beste mensen,

Heeft u alles gelezen en bekeken?
Heeft u leuke ideeën opgedaan?

Wij hopen dat u met alle uitleg enthousiast bent geworden om uw regenwater voortaan
in uw tuin te laten stromen!

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met uw gemeente.

Wij hebben nog een laatste vraag:

Als u dit kleinood heeft gelezen wilt u dit dan doorgeven
aan een ander zodat meer mensen geïnspireerd kunnen
raken om te gaan afkoppelen?

Onze hartelijke dank!
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