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Inleiding
Als stuwadoor zijn wij werkzaam in veel verschillende havens en wateren met zeer
verschillende risico’s.
Als directie van de Maja Stuwadoors Groep is het onze verantwoordelijkheid dat onze
medewerkers en zeer zeker de leidinggevenden op eventuele noodsituaties goed zijn
voorbereid. Dat is van belang om snel en op de juiste manier te kunnen handelen en
daardoor gevolgschade(s) van de noodsituatie te beperken.
Daarnaast zijn er wettelijke verplichtingen die voor organisaties gelden in Nederland.
De Arbeidsomstandighedenwet, artikel 3 verplicht ons om doeltreffende maatregelen te
treffen om het mogelijk te maken dat onze werknemers zich bij direct gevaar voor leven
en gezondheid snel in veiligheid kunnen stellen.
De wet Milieubeheer, artikel 17.2 verplicht ons een ongewoon voorval zo spoedig
mogelijk te melden bij het bevoegd gezag. Een ongewoon voorval is een gebeurtenis
binnen ons bedrijf die afwijkt van het normale bedrijfsproces waardoor nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan. Voorbeelden zijn: brand, explosie, vrijkomen
van gevaarlijke stoffen zoals olielekkage, vrijomen van giftige stoffen e.d.
Binnen onze organisatie hebben wij dan ook de volgende maatregelen getroffen:
- Vaststellen van de voorzienbare noodsituaties die kunnen optreden;
- Vaststellen van de te treffen maatregelen in geval van een dergelijk noodsituatie;
- Vastleggen van de benodigde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- Aanstellen en trainen van ons eigen BHV-team;
- Beschikbaar stellen van de benodigde hulpmiddelen;
- Informeren van al onze medewerkers;
- Oefenen van het bedrijfsnoodplan in de praktijk.
In dit bedrijfsnoodplan zijn bovenstaande maatregelen verwoord.
Aanvullingen en/of verbeteringen zijn welkom en kunnen worden ingediend bij de KAM
coördinator.
Amsterdam, 03-07-2017

Marco Holleman en Arie Holleman
Directie
Maja Stuwadoors groep
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Voorzienbare noodsituaties
De volgende noodsituaties kunnen bij ons optreden:

 Ernstig persoonlijk letsel;
 Omvallen van persoon in besloten ruimte (ruim, kokertrap, tank,
kelder);
 Brand of explosie;
 Milieuschade, met zichtbaar ernstig effect;
 Verontreiniging van meer dan 1000 kg Agri-product;
 Aanvaring met schade onder de waterlijn;
 Klinken van alarm bij klant;
 Klinken van sirene van Gemeentelijk alarm;
 Naderende zware storm, verwachting 10 Bfrt of hoger;
 Inbraak of diefstal, mogelijk € 1.000,00 schade of meer;
 Ongecontroleerd wegdrijven van vaartuig.
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Samenvatting: Hoe te handelen in de volgende noodsituaties:


Bij een Ongeval met Ernstig Letsel
Wanneer? Bij meer dan EHBO letsel.
1. Let op je eigen veiligheid;
2. Waarschuw onmiddellijk de BHV-er en bel 112;
3. Blijf waar mogelijk bij het slachtoffer;
4. Informeer ons kantoor: 020-6842194.



Bij omvallen van persoon in besloten ruimte, zoals ruim, kokertrap, kelder,
tank, etc.
Wanneer? Als persoon niet reageert op aanroepen.
1. Let op je eigen veiligheid;
2. Ga NIET zelf de besloten ruimte in, door mogelijk verstikkingsgevaar;
3. Waarschuw onmiddellijk de BHV-er en bel 112;
4. Informeer ons kantoor: 020-6842194.



Bij een Brand of Explosie
Wanneer? Altijd.
1. Let op je eigen veiligheid en blijf uit de rook;
2. Blus waar mogelijk een beginnend brandje;
3. Lukt blussen niet, waarschuw onmiddellijk de BHV-er en bel 112;
4. Ga naar verzamelplaats buiten en wacht instructies van de leidinggevende af;
5. Maak foto’s van de situatie;
6. Informeer ons kantoor: 020-6842194.



Bij ernstige Milieuschade
Wanneer? Bij zichtbaar effect in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater.
1. Stop onmiddellijk met de werkzaamheden;
2. Stop waar mogelijk de oorzaak van de verontreiniging;
3. Waarschuw onmiddellijk de BHV-er, bel 112 en met marifoon via noodkanaal;
4. Plaats olie-booms rondom verontreiniging in oppervlaktewater;
5. Maak foto’s van de situatie;
6. Informeer ons kantoor: 020-6842194.



Bij ernstige Verontreiniging in Agri-product
Wanneer? Bij meer dan 1000 kg verontreinigd agri-product.
1. Stop onmiddellijk met de werkzaamheden;
2. Isoleer zo mogelijk de bron van de verontreiniging;
3. Bij verdenking van broei in agri de brandslangen gereed leggen;
4. Maak foto’s van de situatie;
5. Informeer ons kantoor: 020-6842194.



Bij een (mogelijke) Aanvaring
Wanneer? Bij schade onder de waterlijn of volledig wegvallen voorstuwing.
1. Sla onmiddellijk alarm naar de opvarenden;
2. Iedereen zwemvest aantrekken en naar buitendek;
3. Meld situatie aan de verkeerspost met marifoon via noodkanaal;
4. Maak foto’s van de situatie;
5. Informeer ons kantoor: 020-684219.
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Bij klinken van sirene Gemeente alarm
Wanneer: Altijd, behalve eerste maandag van de maand 12.00 uur.
1. Stop onmiddellijk met de werkzaamheden;
2. Ga naar de verzamelplaats binnen en wacht instructies leidinggevende af;
3. Informeer ons kantoor: 020-6842194.



Bij klinken van alarm bij klant
Wanneer: Altijd.
1. Stop met onmiddellijk met de werkzaamheden en zet machines uit;
2. Handel volgens instructie van de klant en ga naar hun verzamelplaats;
3. Informeer ons kantoor: 020-6842194.



Bij een naderende Zware Storm
Wanneer? Bij verwachting 10 Bfrt of hoger.
1. Stop 2 uur voor de verwachte storm met de werkzaamheden;
2. Controleer de werkplek en bevestig losse materialen;
3. Zet de kranen in de veilige stand;
4. Informeer ons kantoor: 020-6842194.



Bij constateren van Inbraak of Diefstal
Wanneer? Bij € 1.000,00 schade of meer.
1. Verander niets i.v.m. mogelijkheid sporenonderzoek;
2. Maak foto’s van de situatie;
3. Informeer ons kantoor: 020-6842194.
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1. Alarmnummers
1.1 Contactpersonen en telefoonnummers

Maja Stuwadoorsgroep BV

: 020-6849712, staat ‘s nachts en in het
weekend doorgeschakeld naar mobiel.

BHV-ers

: zie bijlage BHV-lijst

Directie:
Marco Holleman
Arie Holleman

: Mob: 06-53691760
: Mob: 06-20000596

Management team:
Manager Operations Arne Schiffler
Manager Technische dienst Henk Keijzer
Manager Financiën/administratie Henk Kuijt
KAM manager Theo Lintsen

: Mob: 06-14154124
: Mob: 06-13298064
: Mob: 06-42614612
: Mob: 06-53947759

1.2 Externe Hulpverleningsdiensten
Alarmnummer Brandweer, Politie, Ambulance

: 112 (eerst een 0 voor buitenlijn)

Noodkanaal Scheepvaart en verkeersposten

: Marifoon kanaal 16

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

: 0800-9986734 of 023-5674959

Inspectie SZW

: 0800 - 5151

Arbodienst Arbo butler

: 020-4687453

GMP+ International

: 070-3074120 of 06-53833190

NVWA-meldpunt onveilig diervoeder

: 0900 – 0388 of 088-2233333

Privé persoon bellen bij ernstig slachtoffer

: Zie PZ-file medewerker
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2. Bedrijfshulpverlening (BHV)
2.1
Bijstand door bedrijfshulpverlening
De Arbowet ’98 verplicht de werkgever om doeltreffende maatregelen te treffen om het
mogelijk te maken dat de werknemer zich bij direct gevaar voor leven en gezondheid snel
in veiligheid kan stellen (art.3). De werkgever moet één of meer werknemers aanwijzen die
de bedrijfshulpverlening (BHV) in gevaarlijke situaties op zich kunnen nemen ( artikel 15).
In artikel 15 van de Arbowet zijn de taken van de bedrijfshulpverlener als volgt
omschreven:

Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

Het beperken en bestrijden van een beginnende brand.

Het voorkomen en beperken van ongevallen.

Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere
personen in het bedrijf.

het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer
en andere hulpverleningsorganisaties
2.2
BHV-team
Bij de Maja Stuwadoorsgroep zijn meerdere personen tot bedrijfshulpverlener ( BHV-er)
opgeleid. Zie bijlage 1.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden BHV staan omschreven in dit
Bedrijfsnoodplan. De KAM-coördinator zorgt dat de BHV-ers de jaarlijkse
verlengingstrainingen volgen.
2.3 BHV-middelen
De volgende BHV-middelen zijn beschikbaar:
Kantoor Pier Azië:

Brandblussers
EHBO-koffer
Vluchtwegmarkering
Noodverlichting
Noodladder 1e verdieping
Ontruimingsplattegrond
AED

Loodsen en TD Pier Azië:

Brandblussers
Brandhaspels
EHBO-koffer
Vluchtwegmarkering
Noodverlichting
Ontruimingsplattegrond

Drijfkranen:

Brandblussers
Brandhaspels of –slangen
EHBO-koffer
Vluchtwegmarkering
Noodverlichting
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Reddingsboei
Olie booms
Drenkelingentrap
Hijsbrancard
Veiligheidsplan
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3.

Maatregelen bij brand of explosie

3.1 Voorkomen van brand
Om brand te voorkomen moeten de volgende maatregelen in acht worden genomen:
 Leef het rookverbod na (kantoor, drijfkraan, klantterrein, schepen, TD en loodsen).
 Controleren van las-, slijp- en branderwerk gedurende 30 min. nadat werk gereed is.
 Geen opslag van brandgevaarlijke vloeistoffen en -gassen in kantoor, loodsen en
accommodatie van drijfkranen.
3.2 Alarmering
Roep de BHV-er en bel het alarmnummer: (0)112 en de verkeerspost en meldt:
 naam van melder;
 naam bedrijf: Maja Stuwadoorsgroep, en naam van vaartuig;
 wat er aan de hand is;
 locatie van incident: Pier Azië 10 Amsterdam of locatie van vaartuig;
 aantal slachtoffers en ernst van letsel;
 vraag of het bericht begrepen is.
De teamleider of andere direct leidinggevende bepaalt de omvang en informeert:
 Planning Maja;
 Directie Maja.
De directie bepaalt of de volgende instanties gewaarschuwd moeten worden:
 Inspectie SZW;
 Verzekering;
 Familie slachtoffers, telefoonnummers zijn bekend in PZ-file;
 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Voor namen en telefoonnummers zie hoofdstuk 1 Alarmnummers.
3.3
Brandinstructies
Na een snelle melding dient er bij een brand of explosie als volgt gehandeld te worden:
 denk altijd aan je eigen veiligheid en neem geen onnodige risico’s;
 waarschuw de personen in de directe omgeving van de brand;
 breng personen die gevaar lopen in veiligheid;
 schakel aanwezige machines en apparatuur uit;
 sluit deuren en ramen (niet op slot);
 bij een beginnende brand: blus met de aanwezige blusmiddelen;
 ga bij een brand naar de verzamelplaats buiten;
 Neem mee: jas en persoonlijke kostbaarheden.
3.4
Ontruimen
Bij brand op Pier Azië worden de kantoren van Maja Stuwadoors geheel ontruimd en
verzamelt iedereen op de verzamelplaats buiten. De BHV-ers hebben de leiding over de
ontruiming.
Bij brand aan boord van een vaartuig moet iedereen een zwemvest aantrekken en zich
naar het buitendek begeven.
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4. Maatregelen bij Gemeentelijk sirenealarm
Als het gemeentelijk alarmsignaal klinkt, wil dat zeggen dat er gevaar van buiten op ons af
komt.
Bij het waarnemen van dit signaal de volgende maatregelen nemen:
 iedereen onmiddellijk naar binnen en bij voorkeur naar hoogste verdieping;
 ramen en deuren sluiten;
 zet de regionale radio aan
o Amsterdam RTV Noordwest (frequentie 88.9 FM).
o Rotterdam Radio Rijnmond (frequentie 93.4 FM).
 of kijk op www.crisis.nl
Via www.crisis.nl meldt de overheid zich en deelt mede wat er aan de hand is. Tevens
wordt vermeld hoe er gehandeld dient te worden.
De eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur het gemeentelijk alarm getest.
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5

Maatregelen bij zeer ernstig letselongeval

5.1 Voorkomen van persoonlijk letsel
Om ernstig letsel te voorkomen gelieve de volgende maatregelen in acht te nemen:
 Nooit onder zware lasten begeven en veiligheidshelm dragen bij hijswerkzaamheden;
 Werken op hoogte: blijf binnen reling of gebruik valbeveiliging;
 Vallen te water: blijf binnen reling of gebruik redvest binnen 2 meter van rand vaartuig;
 Verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen en reddingsmiddelen gebruiken.
5.2 Alarmering
Roep de BHV-er en bel het alarmnummer: (0)112 of de verkeerspost en meldt:
 naam van melder;
 naam bedrijf: Maja Stuwadoorsgroep, en indien van toepassing naam van vaartuig;
 locatie van incident: Pier Azië 10 Amsterdam of locatie van vaartuig;
 wat er aan de hand is;
 aantal en ernst slachtoffers
 vraag of het bericht begrepen is.
Informeer daarna de volgende personen en instanties:
 Planning Maja;
 Directie Maja.
Maja Stuwadoors is verplicht om ernstige bedrijfsongevallen te melden aan I-SZW bij:
- Dodelijk letsel.
- Mogelijk blijvend letsel, zoals amputatie, blindheid, of chronische lichamelijke of
psychische/traumatische klachten.
- Ziekenhuisopname, ook dagopname maar niet voor poliklinische behandeling.
De directie moet direct telefonisch melden op 0800-5151. Dit telefoonnummer is 24/7
bereikbaar en zo min mogelijk veranderen aan de werkplek waar het letsel is ontstaan, om
goed onderzoek mogelijk te maken.
Bij twijfel wel/geen blijvend letsel: wel melden en dan kan Maja het evt. later nog intrekken.
De directie neemt contact op met de familie van het slachtoffer en de verzekering. Het te
bellen telefoonnummer van de familie is bekend bij personeelszaken.
Voor overige namen en telefoonnummers zie hoofdstuk 1 Alarmnummers.
5.3 Maatregelen
Scherm - indien nodig en mogelijk - de omgeving af en stel het slachtoffer gerust. Denk
aan uw eigen veiligheid en die van een ander. Blijf altijd kalm.
De BHV-ers verlenen de EHBO en beheren de EHBO koffer.
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6 Maatregelen bij ernstige milieuschade
6.1 Voorkomen van ernstige milieuschade
Om ernstige milieuschade te voorkomen gelieve de volgende maatregelen in acht te
nemen:
 Vloeibare milieugevaarlijke stoffen en -afval alleen opslaan in of boven lekbakken;
 Niet over oppervlaktewater hijsen zonder morsponton;
 Geen stofgevoelige producten overslaan bij windkracht 6 en meer;
 Bij bunkeren van gasolie extra alert blijven op evt. lekkages en overvullen van
brandstoftank.
6.2 Alarmering
Roep de BHV-er en bel het alarmnummer: (0)112 en de verkeerspost (oppervlaktewater):
 naam van melder;
 naam bedrijf: Maja Stuwadoorsgroep, en indien van toepassing naam van vaartuig;
 locatie van incident: Pier Azië 10 Amsterdam of locatie van vaartuig;
 wat er aan de hand is;
 omvang van milieuschade en aantal en ernst eventuele slachtoffers;
 vraag of het bericht begrepen is.
De teamleider of andere direct leidinggevende bepaalt de omvang en informeert:
 Planning Maja;
 Directie Maja.
De directie bepaalt de verdere melding aan;
 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Voor namen en telefoonnummers zie hoofdstuk 1 Alarmnummers.
6.3 Maatregelen
Bij verontreiniging van het oppervlaktewater, plaats z.s.m. olie-booms rond de
verontreiniging om die beperkt te houden.
Bij verontreiniging van de bodem, graaf het verontreinigd deel zo mogelijk op en plaats het
in een vloeistofdichte container.
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7 Maatregelen bij ernstige verontreiniging in agri-product
7.1 Voorkomen van ernstige productschade in Agri
Om ernstige productschade in Agri te voorkomen gelieve de volgende maatregelen in acht
te nemen:

Producten die kans op broei hebben bij opslag voorzien van temperatuurbewaking;

Voorkom dat ongewenste voorwerpen en zeker glas in het product kunnen komen;

Loodsen, ruimen en wagens eerst visueel beoordelen of ze schoon zijn voor ze te
vullen;

Maatregelen nemen om kruisbesmetting te voorkomen bij besmettelijke ziektes;

Ongedierte bestrijden volgens een plan.
7.2 Alarmering
Informeer bij een ernstige verontreiniging direct de teamleider of andere direct leidinggevende van de Maja Groep.
Die leidinggevende bepaalt de omvang van de schade en informeert daarna:

Klant;

Planning Maja;

Directie Maja.
De directie van Maja bepaalt de ernst en informeert de volgende instanties:

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

NVWA;

GMP+ International.
Voor namen en telefoonnummers zie hoofdstuk 1 Alarmnummers.
7.3 Maatregelen
Bij verontreiniging van Agri product, direct de klant informeren en de verontreiniging
proberen te scheiden van de rest van het product.
Bij broei de brandslangen gereed leggen voor gebruik en het product beheerst uitrijden.
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8 Maatregelen bij inbraak of diefstal
8.1 Voorkomen van inbraak of diefstal
Om inbraak en diefstal te voorkomen gelieve de volgende maatregelen in acht te nemen:

Werk- en verblijfruimtes na het dagelijks gebruik op slot doen;

Doppen van brandstoftanks na het bunkeren op slot doen;

Dure machines na gebruik achter afgesloten hek parkeren met sleutel uit contact;

Kostbaarheden van persoonlijke aard achter slot bewaren;

Verdachte onbekende personen op het terrein of drijfkraan melden bij de planning.
8.2 Alarmering
Informeer bij een diefstal of inbraak direct de teamleider of andere direct leidinggevende.
De teamleider of andere direct leidinggevende bepaalt of de politie gebeld wordt. Daarna
informeert hij/zij de volgende personen:
 Planning Maja;
 Directie Maja.
De directie bepaalt of de volgende instanties worden gebeld:
 Klant, indien van toepassing;
 Verzekeringsmaatschappij.
Voor de namen en telefoonnummers zie hoofdstuk 1 Alarmnummers.
8.3 Maatregelen
Bij constateren van een inbraak of diefstal voorkom het beschadigen van de eventuele
bewijslast zoals vingerafdrukken en camerabeelden.
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9 Maatregelen bij naderende zware storm
9.1 Voorkomen van stormschade
Om stormschade te voorkomen gelieve de volgende maatregelen in acht te nemen:

Dagelijks volgen van de weersberichten;

Voorkom dat lichte losse delen buiten liggen die kunnen wegwaaien.
9.2 Alarmering
Informeer bij een naderende zware storm met windkracht 10 of hoger direct de teamleider
of andere direct leidinggevende.
De teamleider of andere direct leidinggevende informeert de volgende personen:
 Planning Maja;
 Directie Maja.
De directie zorgt dat de overige leidinggevenden van Maja worden gebeld, zodat iedereen
op de hoogte is van de naderende storm.
Voor de namen en telefoonnummers zie hoofdstuk 1 Alarmnummers.
9.3 Maatregelen
Zodra een zware storm van windkracht 10 Bfrt of meer wordt verwacht wordt er 2 uur voor
de verwachte aankomsttijd gestopt met werken en worden alle losse materialen vastgezet.
De kranen worden naar een wallocatie verplaatst waar ze het minst beschadigd kunnen
worden en worden in hun stormstand gezet. Het personeel volgt de instructies op van de
leidinggevenden.
Niemand mag zich tijdens en zware storm naar buiten begeven. Dat mag pas nadat de
storm is geluwd. Na de storm wordt er door de leidinggevenden een inspectieronde
gemaakt om vast te stellen of er stormschade is ontstaan.
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10 Maatregelen bij (mogelijke) aanvaring
10.1 Voorkomen van aanvaring
Om aanvaring te voorkomen gelieve de volgende maatregelen in acht te nemen:

Houdt de omringende scheepvaart goed in de gaten en luister af op de marifoon;

De drijfkraan niet verplaatsen bij verminderd zicht als radar niet werkt.
10.2 Alarmering
Informeer bij een naderende aanvaring het schip via de marifoon en geef een
waarschuwingsignaal met de scheepshoorn.
Alarmeer direct de bemanning en laat ze met zwemvest aan dek komen.
Bij een naderende aanvaring of het stuurloos ronddrijven informeert de teamleider of
andere direct leidinggevende de verkeerspost. Bij een snelle zinking wordt de drijfkraan
verlaten.
Als iedereen in veiligheid is belt de teamleider de volgende personen:
 Planning Maja;
 Directie Maja.
De directie bepaalt aan de hand van de ernst of de volgende instanties gewaarschuwd
moeten worden:
 Verzekering;
 Familie slachtoffers, telefoonnummers zijn bekend in PZ-file;
 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Voor namen en telefoonnummers zie hoofdstuk 1 Alarmnummers.
10.3 Maatregelen
Zodra een aanvaring onafkeerbaar is, of het vaartuig stuurloos ronddrijft moet het
personeel onmiddellijk buiten aan dek gaan staan met het zwemvest aan. Bij voorkeur
moet het personeel het zinkende vaartuig verlaten in een sloep of overstappen op een
helpend ander vaartuig. Als beide niet mogelijk zijn dat zal men te water kunnen raken.
Probeer bij elkaar te blijven in het water totdat je gered wordt.
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Taken en verantwoordelijkheden

11.1 BHV-er

Inspecteert bij een alarmmelding wat er precies aan de hand is;

Controleert of het alarmnummer 112 gebeld is, zo niet geeft dan opdracht alsnog te
bellen;

Begint, indien mogelijk, met levensreddende handelingen en blussen;

Geeft eventuele aanvullende instructies;

Draagt slachtoffer over aan gearriveerde professionele hulpdiensten.
11.2 Directie

Neemt de nodige maatregelen en verstrekt de benodigde middelen om een goede
BHV-organisatie in stand te houden.

Meldt de volgende bedrijfsongevallen onmiddellijk aan de inspectie SZW: 0800-5151
o bij dodelijk slachtoffer;
o bij mogelijk blijvend letsel voor slachtoffer;
o bij mogelijke ziekenhuisopname (anders dan poliklinische behandeling).
11.3 KAM-coördinator

Houdt het bedrijfsnoodplan actueel en houdt aantal BHV-er(s) op peil.

Zorgt voor verstrekking van informatie over het noodplan aan het personeel.

Organiseert een jaarlijkse ontruimingsoefening.
11.4




Alle medewerkers
Nemen kennis van dit noodplan
Melden gevaarlijke situaties aan hun direct leidinggevende
Bij een calamiteit:
 handelen volgens de instructies in dit noodplan;
 handelen volgens de aanwijzingen van de BHV-ers;
 dragen zorg voor evt. bezoekers en gasten.
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Bijlage 1. Overzicht BHV-ers

Hoofd BHV

:

Theo Lintsen.

Kantoor

:

Henk Kuijt en Nathalie Dobber.

Technische dienst :

Henk Keijzer.

Teamleiders

:

Alex Visser, Dick Vorthoren, Rene Kamperman, Ted Koppes
en Peter Willemsen.

Kraanmachinisten :

Robert v.d. Stolpe, Francis van Domburg, Bart Nederlof, Ben
van Leer, Hans Huigen, Patrick de Vries, Albert Kaptijn,
Michael Phaff, Paul Hommen, Cor van Dijk en Christiaan van
Baaren.
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Bijlage 2. Plattegrond Pier Azië

03-07-2017
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

