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VACATURES & ADVERTENTIES

schade kunt beperken?

Steeds
vaker
krijgen
bedrijven te maken met
cybercrime.
Websites
worden
platgelegd,
vertrouwelijke
gegevens
worden gehackt, enzovoort.
Weet u zeker of u of uw
klant de juridische zaken
op orde heeft? En weet u
hoe u in zo’n situatie de
Designed specifically for
the IP specialist and
researcher, use Kluwer IP
Law to learn the latest
insights from your peers
and other leading IP
professionals.

The Advanced Masters
Intellectual Property Law
and
Knowledge
Management
(IPKM)
feature specialisation tracks
on
international
IP
litigation
practice,
entrepreneurship
and
valorization, and claim drafting. In its common
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rechtspraak.
Voor een abonnement op Boek9+ kunt u zich
registreren en daarna één van de verschillende
abonnementsvormen
aanschaffen,
zoals
een
jaarabonnement (€ 132,-), een maandabonnement
(€ 22,50,-) of een speciaal studentabonnement voor 10
weken (€ 32,50).
Sponsors van Boek9.nl hebben gratis toegang tot
Boek9+. Word ook sponsor door een e-mail te sturen
naar redactie@boek9.nl.
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

B9 14377. A-G HvJEU: link naar zonder toestemming
gepubliceerde foto’s geen auteursrechtinbreuk
Zaak C-160/15: Geenstijl v Sanoma. Conclusie A-G
Wathelet. Uit het perscommuniqué: “Volgens advocaatgeneraal Wathelet vormt het plaatsen van een hyperlink
die verwijst naar een site waarop zonder toestemming
foto’s zijn gepubliceerd, op zich geen schending van
het auteursrecht. De motieven van de hyperlinker en de
omstandigheid dat hij wist of behoorde te weten dat
geen
toestemming
was
gegeven
voor
de
oorspronkelijke mededeling van de foto’s op andere
sites, zijn niet van belang. Uit hoofde van een richtlijn
van de Unie moet voor elke handeling bestaande in een
mededeling van een werk aan het publiek toestemming
worden gegeven door de auteursrechthebbende.”
Merkenrecht (GEU)
Geen verwarringsgevaar tussen beeldmerken TVR
Automotive en TVR Engineering
IEPT20160128, GEU, TVR Automotive v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen afgewezen oppositie tegen
de registratie van het gemeenschapswoord-/beeldmerk
van Fabio Cardoni “TVR Engineering” (afbeelding
links) voor waren en diensten in de klassen 18 en 25 op
basis van het oudere Gemeenschapsbeeld van TVR
Automotive Ltd (afbeelding rechts) voor waren en
diensten in de klasse 25. Het beroep wordt verworpen.
Er is geen sprake van verwarringsgevaar tussen het
merk van Fabio Cardoni en het oudere merk van TVR
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Automotive Ltd voor o.a. kleding. Visueel is er geen
overeenstemming tussen beide merken, omdat de
figuratieve elementen van de merken erg verschillen.
De letters van het merk zijn niet op het eerste gezicht
duidelijk identificeerbaar, waardoor gekeken moet
worden naar de beeldelementen van de merken. Deze
zijn geenszins gelijk, en als zodanig is er geen visuele
overeenstemming. Er is een lage mate van fonetische
overeenstemming tussen het oude en het nieuwe merk
voor het relevante publiek dat in de merken letters
herkent.
Dat
de
tekens
conceptueel
niet
overeenstemmen is niet betwist.
Geen verwarringsgevaar tussen Illiria en Castillo de
Liria
IEPT20160202, GEU, TVR Automotive v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen toegewezen oppositie tegen
het merk ‘‘Illiria” voor waren en diensten in klasse 33,
ingesteld door de aanvrager voor registratie van het
merk “Illiria”. Verzoekster in eerste aanleg was houder
van het Gemeenschapswoordmerk “CASTILLO DE
LIRIA” voor waren uit de klassen 32, 33 en 39.
Het beroep wordt verworpen, er is sprake van een
verwarringsgevaar tussen het oude woordmerk
“CASTILLO DE LIRIA” en het nieuwe merk “Illiria”
voor het algemene publiek in de Europese Unie. De
beide merken zijn ingeschreven voor dezelfde klasse,
33, namelijk wijnen. De merken komen volgens het
Hof overeen. Visueel is er enige mate van
overeenstemming: CASTILLO DE is door het Hof
vastgesteld als betekenisloze zinsnede, en het nieuwe
beeldmerk heeft geen beeldelementen van enige
betekenis. Als zodanig moet er gekeken worden naar de
dominante elementen van de merken, namelijk ‘liria’
en ‘illiria’. Doordat de woorden hetzelfde einde delen
is er een kleine mate van visuele overeenstemming.
Auditief gezien is er een grote mate van
overeenstemming. Nogmaals wordt CASTILLO DE
bestempeld als een betekenisloze snede. In veel talen in
het relevante gebied zullen ‘illiria’ en ‘liria’ niets
betekenen, waardoor de auditieve overeenkomst
vergroot wordt. Daarnaast is in de jurisprudentie
vastgesteld dat er extra veel aandacht moet worden
besteed aan het auditieve onderscheidingsvermogen
van wijnen door de aard van de verkoop van het
product, hetgeen het auditieve gebrek aan onderscheid
bezwaarlijk maakt. Conceptueel zijn de woorden ‘liria’
en ‘illiria’ betekenisloos en deze zullen door het
relevante publiek niet met iets geassocieerd worden.
Oppositie
terecht
afgewezen,
nu
nationale
beeldmerken met “MOTO” niet algemeen bekend zijn
IEPT20160202, GEU, Benelli v BHIM I
Merkenrecht. Beroep tegen de afgewezen oppositie
tegen de inschrijving van het Gemeenschapsbeeldmerk
in de kleuren zwart, wit, rood, goudkleur, groen, bruin
en grijs, met de woordelementen „MOTO B” voor
waren van de klassen 9, 12 en 25. De oppositie is
ingesteld door Benelli Q.J. Srl, houder van Italiaanse,
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niet-ingeschreven nationale beeldmerken ‘Motobi’,
‘Motobi Pesaro’ en ‘Pesaro Motobi’.
Het beroep wordt verworpen. Benelli claimt dat haar
merken algemeen bekend zijn en dat daardoor het
nieuwe beeldmerk niet had mogen worden
ingeschreven. Het Hof stelt dat hiervoor een groot
aantal factoren kan gelden, afhankelijk van de casus.
Dit kan afhankelijk zijn van bekendheid in een
geografische locatie, marktaandeel en intensiteit van
advertentie. Verzoekster heeft veel bewijs aangedragen,
waarvan een aantal documenten in het Italiaans,
hetgeen niet in aanmerking mag worden genomen. Het
overige bewijs dat verzoekster aanvoert is individueel
maar ook als geheel gezien niet voldoende om te
bewijzen dat haar merken algemeen bekend zijn.
Publicatie
Uitingen in column AD Amersfoortse Courant over
Sytze van der V niet onrechtmatig
IEPT20160311, Rb Rotterdam, AD
Publicatie. Uitingen in column AD Amersfoortse
Courant over Sytze van der V niet onrechtmatig:
voldoende steun in feitenmateriaal en eiser zoekt zelf
publiciteit op, waardoor van hem grotere tolerantie mag
worden verwacht
Octrooirecht
Verlenging op grond van Pediatrische Verordening
van ABC voor voormalig weesgeneesmiddel mogelijk
IEPT20160330, Rb Den Haag, Novartis v Teva
IPR. Octrooirecht. Misbruik machtspositie. Vzgr
internationaal bevoegd jegens in Nederland gevestigde
gedaagden m.b.t. inbreuk op in Nederland geregistreerd
ABC en faciliteren van inbreuk in Nederland:
gebaseerd op artikel 64 EVEX 2007 j.o. 4 EEX II-Vo
en artikel 24(4) EEX II-Vo. Vzgr ten aanzien van Teva
Nederland (grensoverschrijdend) bevoegd m.b.t.
onrechtmatige daadsvordering: op grond van artikel 4
EEX II-Vo en alternatief op grond van artikel 35 EEX
II-Vo. Vzgr niet ten aanzien van buitenlandse
gedaagden grensoverschrijdend bevoegd door gebrek
aan reële band: geen in artikel 35 EEX II-Vo vereiste
reële band met Nederland gesteld noch gebleken. Geen
beroep op artikel 8 EEX II-Vo: de vraag of sprake is
van ‘eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens’ omdat
vorderingen zien op per lidstaat verleende ABC’s,
waardoor gevaar op onverenigbare beslissingen
afwezig is en niet voldaan aan vereiste
voorzienbaarheid. Onvoldoende aannemelijk gemaakt
dat
verlenging
ABC’s
voor
voormalig
weesgeneesmiddel imatinib tot 21 december 2016
nietig is. Inbreukverbod jegens Teva Pharma voor
Nederland: voldoende dreiging van inbreuk, nu zij na
20 juni 2016 met generiek imatinib op de markt wenst
te komen. Geen inbreukverbod jegens andere
Nederlandse vennootschappen:
niet gesteld of
aannemelijk gemaakt. Verbod op onrechtmatig
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faciliteren van inbreuk jegens Teva B.V. en Teva
Europe. Verbod om gedurende geldigheidsduur ABC’s
imatinib geneesmiddelen op de markt te brengen.
Inbreukverbod en faciliteerverbod voor Tsjechië en
Ierland, voor welke landen Teva Pharma houdster is
van de nationale handelsvergunning. Inbreukverbod
jegens Teva Europe voor inbreuken België en
Duitsland: zeggenschap onvoldoende betwist. Misbruik
machtspositie Novartis onvoldoende onderbouwd.
Procesrecht
B9 14369. A-G HvJEU: Maximumbedrag voor
proceskostenveroordeling toegestaan, ook in IE-zaken
Procesrecht. “1) Artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 betreffende de handhaving van intellectueleeigendomsrechten, verzet zich niet tegen nationale
wetgeving zoals in deze prejudiciële procedure aan de
orde is, die een maximumbedrag voor de vergoeding
door de in de kosten veroordeelde partij van de
advocaatkosten van de in het gelijk gestelde partij
vastlegt voor alle soorten procedures, daaronder
begrepen die ter bescherming van intellectueleeigendomsrechten.
2) Artikel 14 van richtlijn 2004/48 verzet zich tegen het
foutcriterium als noodzakelijke voorwaarde voor de
verplichting van de in het ongelijk gestelde partij tot
vergoeding van de door de in het gelijk gestelde partij
gemaakte kosten voor bijstand van een deskundige die
voldoen aan de eisen van redelijkheid, evenredigheid
en billijkheid, mits deze kosten rechtstreeks en
onmiddellijk verband houden met de aanhangigmaking
van de procedure ter bescherming van de intellectueleeigendomsrechten.”
Voeging met VRO-zaak niet doelmatig
IEPT20160406, Rb Den Haag, Archos v Philips
Procesrecht. Voeging met VRO-zaak niet doelmatig
hoewel zaken feitelijk en juridisch verknocht zijn:
voeging zou ertoe leiden dat onderhavige zaak onder
dat regime zou vallen zonder dat eisende partij daartoe
heeft verzocht en procedure zou worden vertraagd
Diversen
Geen spoedeisend belang bij vorderingen om
Samsung telefoons met stagefright lek te laten
updaten
IEPT20160308, Rb Amsterdam, Consumentenbond
v Samsung
Oneerlijke handelspraktijken. Geen spoedeisend belang
bij vorderingen om Samsung o.a. te verplichten
telefoons met beveiligingslekken te updaten. Kort
geding niet geschikt voor aan de kaak stellen gestelde
brede probleem omtrent updaten Android telefoons
zonder spoedeisende concrete aanleiding. Toewijzing
zou bij Samsung voor aanmerkelijke implicaties zorgen
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en enorme kosten die in kort geding niet te overzien
zijn.
Geen
schadevergoeding
voor
verstrekte
omzetprognoses
IEPT20160316, Rb Noord-Holland, Top1Toys
Weert v Otto Simon
Franchising.
Onrechtmatige
daad.
Samenwerkingsovereenkomsten tussen [eisers] en Otto
Simon te kwalificeren als franchiseovereenkomsten.
Otto Simon niet aansprakelijk wegens verstrekte
exploitatiebegrotingen:
geen
verplichting
tot
overlegging begrotingen en sprake van een voorbehoud
bij de prognoses en onvoldoende onderbouwd dat
begrotingen ernstige fouten bevatten waarover Otto
Simon eisers niet heeft geïnformeerd Beroep op
exoneratiebeding door Otto Simon niet in strijd met
redelijkheid en billijkheid: geen opzet, bewuste
roekeloosheid of grove schuld. Geen schending
zorgplicht Otto Simon om advies en bijstand te
verlenen: van [eisers] had mogen worden verwacht dat
hij concreet om hulp had gevraagd.
BERICHTEN
Agenda
B9 14367. Oranjeborrel INTA Orlando 2016
Chiever bericht: “Tijdens de INTA 2016 in Orlando
(21-25 mei) organiseert Chiever uiteraard weer de
traditionele Oranjeborrel®. Het recept is bekend: een
informele borrel op de eerste zaterdag van de INTA, 21
mei. Start 17.00 uur - Einde onbekend. Ook de locatie
is nog niet bekend. Suggesties van Orlando-kenners
zijn welkom.
Uitgenodigd is iedereen die werkzaam is in de IE,
vrienden en vijanden, concurrenten en collega’s,
advocaten en gemachtigden, dames en heren. Er is
slechts 1 basisvereiste: de deelnemers moeten in het
bezit zijn van een Nederlands paspoort.
Wij hopen weer op een grote opkomst. Als je/u
vermoedt dat je/u erbij bent, stuur dan graag een mail
aan oranjeborrel@chiever.com. Dan hebben wij enig
idee op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Verder
stellen wij het zeer op prijs als dit bericht verder
verspreid wordt onder potentiele (Nederlandse)
gasten.”
Personalia
B9 14370. DLA Piper appoints senior adviser to its
technology, media and telecom sector groups
Uit het persbericht: “Nico van Eijk, Professor of
Information Law at the University of Amsterdam, has
joined DLA Piper’s Amsterdam office as a senior
adviser in the firm’s Technology, Media and Telecom
Sectors. He joined on 1st April.
In this newly created role within DLA Piper, Nico
plays a key role in strengthening the firm’s Information
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society involvement. Nico will advise on all future
regulatory developments for Technology, Media and
Telecom Sector clients, as well as give advice on future
Government policies. He will have a strategic role as a
policy adviser to senior executives within the world’s
leading technology, telecom and media companies.”
Tijdschriften
B9 14378. Cornelis van der Sluis, Openbaarheid van
overheidsinformatie; misbruik van alle kanten?!
Mediaforum 2016-2, p. 29: “Met een tweetal uitspraken
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State van 17 februari 2016 is het m.i de vraag of die
wetgeving, die al in het vooruitzicht wordt gesteld door
het wetsvoorstel Wet open overheid (WOO) of het
wetsvoorstel Voorkoming misbruik Wet openbaarheid
van bestuur, nodig is.”
B9 14380. A.J. Colenbrander, Van netneutraliteit

naar open-internettoegang: verdeeldheid en
rechtsonzekerheid in de EU?
Mediaforum 2016-2, p. 30-37: “Eind vorig jaar heeft
het Europees Parlement ingestemd met een
verordening, waarin nieuwe maatregelen voor de
Europese markt voor elektronische communicatie zijn
opgenomen. Deze verordening treedt op 30 april 2016
in werking en zal voor de onderwerpen roaming en
netneutraliteit een breed scala aan nieuwe regels
stellen.”
Artikelen en Opinies
B9 14373. Bas Kist (Chiever): Pele - $ 30 miljoen
voor
look-alike
NRC 5-4-2016: “Maar dan nemen we toch gewoon een
look-alike! Dat moeten ze bij Samsung gedacht hebben
toen het bedrijf besloot om in een advertentie voor een
nieuwe televisie in de New York Times een foto te
gebruiken van een man die sprekend lijkt op voormalig
stervoetballer
Pele.
Eerder had Samsung met Pele onderhandeld over het
gebruik van zijn portret voor reclamedoeleinden, maar
tot
een
deal
kwam
het
niet.
Pele pikt het niet dat Samsung met een look-alike toch
probeert te profiteren van zijn populariteit en eist nu
voor de rechtbank van Chicago een schadevergoeding
van $ 30 miljoen. $ 30 miljoen? Is dat niet wat veel?
Nee hoor. Pele lééft tegenwoordig van reclameinkomsten. Zo verdiende hij in 2014, het jaar van het
WK voetbal in Rio, maar liefst $ 25 miljoen dankzij
contracten met bedrijven als Volkswagen en Emirates.
En deze zomer staan de Olympische Spelen op de
agenda, wederom in Rio. Ook dat zal weer kassa zijn
voor de bejaarde Braziliaanse ster.”
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B9 14368. Wikipedia mag geen kunstfoto’s
verspreiden in Zweden
Nu.nl bericht: “Het verspreiden van kunstfoto’s door
Wikipedia is in strijd met de lokale auteurswet,
oordeelde het Hooggerechtshof maandag in een zaak
tussen een groep die kunstenaars vertegenwoordigt en
Wikimedia, de non-profitorganisatie die Wikipedia
beheert.
De hoogste Zweedse rechtbank besloot dat het
weliswaar is toegestaan om foto’s te maken van kunst
in de openbare ruimte en deze te verspreiden, maar dat
het aanleggen van een gratis database met veel van
deze werken niet is toegestaan. “Zo’n database heeft
vermoedelijk een commerciële waarde die niet
insignificant is. De rechtbank vindt dat de artiesten
recht hebben op die waarde”, zo staat in de uitspraak
volgens persbureau AFP.”
B9 14371. Amerikaan spant rechtszaak aan om
‘misleidende’
verpakking
Leffe
Nu.nl bericht: “De brouwerijketen AB InBev is
aangeklaagd door een Amerikaanse consument.
Volgens Henry Vazquez is de verpakking van het
biermerk Leffe misleidend. Dat melden diverse
Amerikaanse media. Het bier wordt in een
Amerikaanse fabriek gebrouwen en niet in een
Belgisch klooster, zoals de verpakking volgens
Vazquez doet vermoeden. De man dacht aanvankelijk
dat het product door monniken werd gebrouwen in een
Belgische abdij. Hij zegt dat AB InBev, dat het
hoofdkantoor in België heeft, consumenten misleidt
door
Leffe
als
abdijbier
te
verkopen.”
B9 14381. 3D-versie van The Legend of Zelda
verwijderd
door
Nintendo
Gamer.nl bericht: “Nintendo heeft de fangemaakte 3Dversie van de originele The Legend of Zelda laten
verwijderen. De browsergame werd begin deze week
uitgebracht om het dertigjarig jubileum van de serie te
vieren.
Op de projectpagina van de Zelda 30 Tribute schrijven
makers Scott Lininger en Mike Magee: “Nintendo heeft
ons gevraagd de Zelda 30 Tribute te verwijderen van
het internet wegens schending van het auteursrecht.”
B9 14382. Nieuwe torrent-streamingdienst duikt op:
WebTorrent
Desktop
Pcmweb.nl
bericht:
“Het
is
het
grootste
hoofdpijndossier van auteursrechtenorganisaties, vooral
omdat ze zo populair zijn: torrent-streamingdiensten
zoals Popcorn Time. Telkens duiken er weer nieuwe
op, zoals nu het geval is met WebTorrent Desktop.
WebTorrent Desktop is ook software die je torrents laat
streamen. Een betaversie is sinds vandaag beschikbaar
voor Windows, Mac en Linux. Eerder kon WebTorrent
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al gebruikt worden om torrents mee te streamen in de
browser.”

Pagina 5 van 6

Boek9.nl
Nieuwsbrief

www.boek9.nl

Week 14, 4 t/m 10 april 2016

SPONSORS
Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk
gemaakt door sponsors van Boek9.nl:
Abcor Merkenbureau

www.abcor.nl

AIPPI Nederland

www.aippi.nl

AKD
AOMB

www.akd.nl
www.aomb.nl

Arnold + Siedsma
Bingh Advocaten
Boekx Advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek

www.arnold-siedsma.com
www.bingh.com
www.boekx.nl
www.debrauw.com

BRight Advocaten

www.bright-advocaten.nl

Brinkhof Advocaten

www.brinkhof.com

Chiever Marks & Brands
Deloitte
Dirkzwager

www.chiever.com
www.deloitte.nl
www.dirkzwager.nl

DLA Piper

www.dlapiper.com

EP&C
Freshfields Bruckhaus Deringer
De Grave De Mönnink Spliet
Advocaten
Hofhuis Alkema Groen
Hogan Lovells
Holland van Gijzen
Hoogenraad & Haak Advocaten

www.epc.nl
www.freshfields.com
www.gmsadvocaten.nl
www.hofhuisalkemagroen.nl
www.hoganlovells.com
www.hollandlaw.nl
www.hoogenhaak.nl

Houthoff Buruma

www.houthoff.com

Hoyng Monegier
KienhuisHoving
K LOS c.s.

www.hoyngmonegier.com
www.kienhuishoving.nl
www.klos.nl

Los & Stigter
NautaDutilh

www.losenstigter.nl
www.nautadutilh.com

NLO

www.nlo.nl

NLO Shieldmark
Nysingh

www.nlo.nl

Octrooibureau Ferguson
Pictoright
Ploum Lodder Princen
Simmons & Simmons
Stichting BREIN
Van Doorne
Van der Steenhoven Advocaten
Ventoux Advocaten
Visser Schaap & Kreijger
V.O.
Vondst Advocaten
Vriesendorp & Gaade

www.nysingh.nl
www.fergusonoctrooi.nl
www.pictoright.nl
www.ploum.nl
www.simmons-simmons.com
www.anti-piracy.nl
www.van-doorne.com
www.vandersteenhoven.nl
www.ventouxlaw.com
www.ipmc.nl
www.vo.eu
www.vondst-law.com
www.vriesendorp.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld
via Boek9.nl. Mocht u deze nieuwsbrief ongewild ontvangen
of u voor verdere ontvangst willen afmelden, klik dan hier.
© Uitgeverij Boek9 B.V.

Pagina 6 van 6

Dit boek geeft in 281 pagina’s een overzicht en samenvatting van de in 2015 gewezen uitspraken –
zoals op Boek9.nl gepubliceerd in IEPT-formaat en voorzien van relevante afbeeldingen – ter zake
van alle intellectuele eigendomsrechten (“IE”), aangevuld met oneerlijke concurrentie, IEvermogensrecht, IE-handhaving en IE en internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en bevoegde
rechter).
De voor de praktijkjurist, het onderwijs en onderzoek relevante uitspraken worden op een
handzame manier ontsloten en met een duidelijk overzicht van de per deelonderwerp van belang
zijnde uitspraken van het Hof van Justitie, de Hoge Raad en de verschillende gerechtshoven en
rechtbanken.

Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar het volgende rechtspraakoverzicht ontvangt

In 631 pagina’s beschrijft Dick van Engelen het voor Nederland geldende IE-recht. Ook de nieuwe
Merkenrichtlijn en de per 23 maart 2016 in werking tredende nieuwe Uniemerkenverordening zijn
hierin verwerkt, inclusief de rechtspraak tot 1 januari 2016.
In dit boek wordt het Nederlandse IE-recht in kaart gebracht vanuit een Europees en internationaal
perspectief en met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie als vertrekpunt.
Na een bespreking van de beginselen van het internationale IE-recht, wordt per IE-recht ingegaan op
de voor dat recht belangrijkste ‘W’-vragen: wat wordt beschermd, wat is de beschermingsomvang,
welke handelingen zijn inbreukmakend, welke handelingen zijn toegestaan, wie is rechthebbende,
wat is de beschermingsduur, en welke internationale regels zijn van toepassing.
Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan
universiteiten, hoge scholen en praktijkopleidingen.
Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de herziene druk ontvangt
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