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Wat zijn dit voor voorwaarden?
Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden van de VvAA aansprakelijkheidsverzekering aanvullend 
voor de leden van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. Deze vormen één geheel met  
onze Algemene voorwaarden schadeverzekeringen. In de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen 
staan algemene regels en uitleg die voor al onze schadeverzekeringen gelden.
In deze bijzondere verzekeringsvoorwaarden staan regels en toelichtingen die speciaal voor de Aansprake
lijkheidsverzekering aanvullend gelden. Op de polis kunnen ook nog bepalingen staan die speciaal voor 
deze verzekering gelden (clausules).
Als de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen de bijzondere voorwaarden tegenspreken, gaan de 
bijzondere voorwaarden vóór de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen.

Wat is dit voor verzekering?
Deze aanvullende Aansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van fouten waarvoor  
u aansprakelijk bent en de schade die daaruit voortvloeit tijdens de uitoefening van uw beroep. Een aanvullende 
verzekering betekent dat u alleen dekking hebt als u voor een aanspraak ook dekking hebt op een andere 
aansprakelijkheidsverzekering, en het verzekerd bedrag op die aansprakelijkheidsverzekering uitgeput is.
Het is een schadeverzekering. Dat betekent dat wij de geleden schade vergoeden als aan de voorwaarden voldaan 
is. In sommige gevallen betaalt u een deel van de schade zelf. Bijvoorbeeld als de schade boven een maximum 
verzekerd bedrag komt. Of als een deel van de schade onder het eigen risico valt. In dat geval vergoeden wij dat 
deel van de schade niet.
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Algemeen
ARTIKEL 1. BEGRIPPEN

Hieronder leest u de uitleg van belangrijke begrippen in deze verzekeringsvoorwaarden.

1.1. Aanhangwagen
Alles wat u aan het motorrijtuig kunt koppelen en wat volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) deel 
uitmaakt(e) van het motorrijtuig, zoals een caravan, vouwwagen, boottrailer of bagageaanhangwagen.

1.2. Aanspraak
Een schriftelijke vordering tegen u met het uitdrukkelijke verzoek om schade vergoed te krijgen. Aanspraken, ook tegen meer 
verzekerden, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, zien wij als één aanspraak. Als melddatum nemen wij de dag 
waarop de eerste aanspraak bij ons is ontvangen.

1.3. Bereddingskosten
De noodzakelijke en in redelijkheid gemaakte kosten om schade te voorkomen of te verminderen, vlak voor, tijdens of vlak na het 
ontstaan van de schade. Schade aan zaken die hierbij worden ingezet valt ook onder de dekking. Wij vergoeden alleen bereddingskosten 
voor schade die volgens deze verzekeringsvoorwaarden verzekerd is.
Kosten die u maakt om aan uw normale zorgvuldigheidsplicht te voldoen, zijn geen bereddingskosten.

1.4. Derde
Iedereen, met uitzondering van u. Uw ondergeschikte beschouwen wij ten opzichte van u als derde.

1.5. E-health
Het gebruik van informatie en communicatietechnologieën (ICT), om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen. Hieronder valt 
Econsulting: de online relatie tussen zorgverlener en patiënt en betreft de precies afgestemde zorg die op afstand wordt verleend aan de 
patiënt door gebruik van ICT. 

1.6. Kosten van de Wkkgz-geschilleninstantie
De kosten van de Wkkgzgeschilleninstantie zijn:
  aansluitkosten: een eenmalige opstartbijdrage;
  kosten voor de instandhouding van de geschilleninstantie: kosten ook al worden er geen geschillen behandeld. Bijvoorbeeld 

verzekering, accountantskosten en jaarverslaglegging.

1.7. LAD (Verzekeringnemer)
De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband is de verzekeringnemer en staat als zodanig op de polis vermeld. De LAD is 
gevestigd in Utrecht.

1.8. Milieuaantasting
De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van vloeibare, vaste of gasvormige stof. Deze heeft een prikkelende, 
besmettende, bederf veroorzakende of verontreinigende werking in of op de bodem, lucht, oppervlaktewater, of een al dan niet 
ondergronds(e) water(gang).

1.9. Motorrijtuig
De personenauto, bestelauto, motor, brommer of snorfiets die u tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden gebruikt.

1.10. Nevenwerkzaamheden
Nevenactiviteiten of werkzaamheden die verricht worden naast het verzekerde hoofdberoep. De nevenwerkzaamheden moeten in de lijn 
liggen van de kennis en kunde van het verzekerde hoofdberoep en mogen nooit (vrijwel) helemaal in de plaats komen van uw 
hoofdberoep. Activiteiten waarvoor geen (para)medische achtergrond vereist is (zoals besturen, beleid & management, personeel en 
administratie) vallen niet onder de definitie.

1.11. Schade
a.  Personenschade: letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, en de schade die daaruit 

voortvloeit.
b.  Zaakschade: beschadiging, vernietiging, vermissing of het verloren gaan van zaken van derden en de schade die daaruit voortvloeit.
c.  Vermogensschade: schade van patiënten en keurlingen, die geen schade aan personen of zaken is, voor zover u tegenover de patiënt 

of keurling aansprakelijk bent.

1.12. Uitloop
De dekking die wij geven na beëindiging van het lidmaatschap van de LAD, voor een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden 
tijdens het lidmaatschap van de LAD, maar waarbij de aanspraak dateert na het moment van beëindiging van het lidmaatschap.
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1.13. Voertuig
Elk gemotoriseerd en nietgemotoriseerde vervoermiddel, waarmee aan het verkeer wordt deelgenomen.

1.14. WAM
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

1.15. Werknemer
Degene die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en daarmee inkomsten verwerft. Hiermee 
bedoelen wij ook de ambtenaar.

1.16. ZZP’er
Een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) die incidenteel als zelfstandige werkzaamheden verricht en daarvoor een 
aansprakelijkheids verzekering heeft gesloten. 

1.17. Wkkgz
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

ARTIKEL 2. WIE IS VERZEKERD?

De LADleden die per beroepsdiscipline op de polis zijn genoemd. Zij moeten in Nederland werken en in het bezit zijn van het wettelijk 
erkende artsdiploma, het apothekersdiploma of gepromoveerd zijn in de geneeskunde.
Het maakt hierbij niet uit of zij woonachtig zijn in Nederland of in het buitenland.

ARTIKEL 3. HOE BENT U VERZEKERD? (VERZEKERDE HOEDANIGHEID)

U hebt dekking als:
a.  werknemer in de bevoegde uitoefening van uw beroep;
b.  ZZP’er;
c.  werkgever/opdrachtgever;
d.  eigenaar/exploitant van een gebouw waarin een apotheek of huispraktijk wordt uitgeoefend;
e.  huisartsopleider of achterwacht bij de begeleiding van een arts in opleiding tot huisarts, voor zover u als zodanig bent aangesteld.

ARTIKEL 4. WAAR BENT U VERZEKERD?

U bent verzekerd binnen Europa op voorwaarde dat u uw beroep in Nederland uitoefent.

ARTIKEL  5. WANNEER BENT U VERZEKERD?

5.1. Geldigheidsduur van de verzekering
De geldigheidsduur van de verzekering is de periode vanaf de ingangsdatum van het LADlidmaatschap tot het einde van dit 
lidmaatschap of tot het einde van de verzekering zoals genoemd in artikel 4 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen.
De verzekering geeft dekking voor schade die veroorzaakt, ontstaan en gemeld is binnen:
  de geldigheidsduur van de verzekering, en;
  gedurende de periode dat u lid bent van de LAD.

5.2. Uitloop
U bent verzekerd voor aanspraken die u na beëindiging van het lidmaatschap van de LAD bij ons meldt. Hiervoor geldt het volgende:
a.  u oefent het beroep zoals genoemd is op de polis definitief niet meer uit, en;
b.  de schade moet zijn ontstaan en veroorzaakt binnen de geldigheidsduur van de verzekering, en;
c.  de schade moet zijn ontstaan en gemeld binnen 20 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.
Voor de uitloopdekking gelden de voorwaarden zoals vastgesteld voor het betreffende uitloopjaar waarin de schade wordt gemeld.

ARTIKEL 6. WAT IS DIT VOOR SOORT VERZEKERING? (AANVULLENDE DEKKING)

Dit is een aanvullende verzekering voor de leden van de LAD. U bent alleen verzekerd als:
a.  u voor de aanspraak dekking hebt op een aansprakelijkheidsverzekering die door uw werkgever/opdrachtgever of door uzelf in de 

hoedanigheid van ZZP’er is afgesloten, en;
b.  het verzekerd bedrag op de betreffende aansprakelijkheidsverzekering is uitgeput, en;
c.  het verzekerd bedrag op de betreffende aansprakelijkheidsverzekering minimaal € 2.500.000, per aanspraak en minimaal  

€ 5.000.000, per jaar bedraagt.
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ARTIKEL 7. WAT VERGOEDEN WIJ?

7.1. Beroepsaansprakelijkheid (Verzekerde werkzaamheden)
Wij vergoeden de financiële gevolgen van aanspraken tegen u als gevolg van schade tijdens:
a.  het bevoegd uitoefenen van uw beroep zoals op de polis is genoemd;
b.  het bevoegd uitoefenen van uw beroep zoals op de polis is genoemd buiten dienstverband (bijvoorbeeld waarnemingen en EHBO). 

De dekking geldt niet als er intramuraal wordt gewerkt;
c.  het lesgeven;
d.  het uitoefenen van nevenwerkzaamheden die verband houden met het verzekerde beroep. Bijvoorbeeld commissaris, adviseur of 

secretaris van een vereniging, stichting en dergelijke;
e.  het verrichten van keuringen. Hierbij geldt dat er alleen dekking is voor vermogensschade;
f.  het incidenteel verlenen van hulp bij ongevallen of plotseling opkomende ziekten;
g.  het bevoegd uitoefenen van uw beroep met Ehealth, digitale toepassing in de zorg. Voorwaarde is dat u hebt gehandeld in 

overeenstemming met richtlijnen, protocollen en wetgeving die gelden voor uw beroepsgroep.

7.2 Particuliere aansprakelijkheid
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is aangevuld met een beperkte dekking voor u als particulier die losstaat van de feitelijke 
beroepsuitoefening. Wij vergoeden de financiële gevolgen voor schade die verband houdt met het onbetaald uitoefenen van 
nevenwerkzaamheden die verband houden met het verzekerde beroep. Zoals commissaris, adviseur of secretaris van een vereniging, 
stichting en dergelijke.

De dekking is aanvullend en geldt alleen als:
a.  u voor de aanspraak dekking hebt op een elders afgesloten particuliere aansprakelijkheidsverzekering;
b.  het verzekerd bedrag op de betreffende particuliere aansprakelijkheidsverzekering minimaal € 1.500.000, per aanspraak is;
c.  het verzekerd bedrag op de betreffende particuliere aansprakelijkheidsverzekering uitgeput is.

7.3. Werkgeversaansprakelijkheid (In en rondom het verkeer)

7.3.1. Welke schade vergoeden wij?
Wij vergoeden de financiële gevolgen van aansprakelijkheid van u voor (personen en zaak)schade die u veroorzaakt tijdens het werk in 
de volgende gevallen:
a.  als passagier van een motorrijtuig of (lucht)vaartuig, inclusief het in en uitstappen. De schade aan het vervoermiddel vergoeden  

wij ook;
b.  met of door zaken tijdens het laden of lossen van een voertuig of (lucht)vaartuig. De schade aan het vervoermiddel vergoeden wij niet;
c.  met of door een aanhangwagen die veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, nadat deze is losgekoppeld of losgeraakt van 

een motorrijtuig;
d.  met of door nietkentekenplichtige motorrijtuigen. Als de WAM, of een vergelijkbare buitenlandse wet, voor dit motorrijtuig op het 

moment van de omstandigheid een aansprakelijkheidsverzekering verplicht, dan vergoeden wij alleen de schade boven dat wat 
verzekerd is of verzekerd had moeten zijn.

7.3.2. Welke schade vergoeden wij als u werkgever/opdrachtgever bent?
Wij vergoeden de financiële gevolgen van aansprakelijkheid van u voor (personen en zaak)schade van uw ondergeschikte in de 
volgende gevallen:
a.  tijdens het besturen van een motorrijtuig dat door uw ondergeschikte wordt gebruikt en waarvan u geen bezitter of houder bent;
b.  schade die uw werknemer lijdt door een ongeval met een motorrijtuig tijdens de uitoefening van werk of bij werk gerelateerde 

activiteiten in opdracht van u als werkgever.
Wij vergoeden maximaal de schade die u als werkgever volgens de wet verplicht bent te vergoeden en er geen recht bestaat op een 
vergoeding via een andere verzekering, uitkering of voorziening.
Wij vergoeden geen schade als:
  u als werkgever verplicht bent de aansprakelijkheid te verzekeren en de schade te vergoeden;
  uw werknemer ook directeur/grootaandeelhouder is van een rechtspersoon en deze rechtspersoon aansprakelijk is voor de schade.

7.3.3. Welke schade vergoeden wij niet?
In aanvulling op de algemene uitsluitingen in artikel 7 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen en artikel 8 van deze 
verzekeringsvoorwaarden, vergoeden wij geen schade:
a.  veroorzaakt tijdens het woonwerkverkeer;
b.  veroorzaakt met een motorrijtuig dat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de wet toestaat;
c.  veroorzaakt bij deelname aan of voorbereiding op snelheidsritten of wedstrijden;
d.  veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van een motorrijtuig wettelijk onbevoegd is een motorrijtuig te besturen;
e.  veroorzaakt terwijl de bestuurder van een motorrijtuig zodanig onder invloed is van alcohol of een bedwelmend of opwekkend middel, 

dat het besturen van een motorrijtuig hem door de wet of overheid is of zou zijn verboden;
f.  die verzekerd is volgens een aansprakelijkheidsverzekering die in de WAM of een vergelijkbare buitenlandse wet verplicht is.



6

Als u bij b. en c. aantoont dat de omstandigheden die daarin bedoeld zijn, zich buiten uw weten en tegen uw wil hebben voorgedaan en 
dat u hiervan in redelijkheid geen verwijt treft, dan vergoeden wij de schade wél.

7.4. Milieuaansprakelijkheid

7.4.1. Schade door milieuaantasting
Wij vergoeden de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid voor (personen of zaak)schade door een milieuaantasting die:
  plotseling en onzeker is en;
  niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in)werkend proces, en;
  plaatsvindt van waaruit u de werkzaamheden verricht of doet verrichten.

7.4.2. Wat gebeurt er als er meer aanspraken zijn?
Als één milieuaantasting leidt tot meer dan één aanspraak tot schadevergoeding, dan beschouwen wij deze aanspraken als één 
aanspraak. Wij gaan ervan uit dat deze aanspraken zijn ontstaan op het moment van de eerste aanspraak.

7.4.3. Welke schade vergoeden wij niet?
In aanvulling op de algemene uitsluitingen in artikel 7 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen en artikel 8 van deze 
verzekeringsvoorwaarden, bent u niet verzekerd:
a.  voor schade en kosten, als bij een andere verzekeraar hiervoor al een verzekering loopt;
b.  voor schade en kosten om de milieuaantasting en de gevolgen daarvan voor de verzekerde locatie zelf te beperken of ongedaan te 

maken, tenzij u aantoont dat dit bereddingskosten zijn;
c.  voor schade door een handelen of nalaten dat in strijd is met een milieuvoorschrift van de overheid;
d. tegenover uw ondergeschikten, als de schade verband houdt met het verrichten van werkzaamheden voor u;
e.  voor schade door zure depositie die niet alleen door u vanaf één locatie is veroorzaakt;
f.  voor schade door milieuaantastingen die door de benadeelden behoren te worden geduld;
g.  voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces, zoals lekkage of lozing gedurende langere tijd.

7.5. Vergoeding van bijzondere kosten
Kosten die voortvloeien uit een schade waarvoor u aansprakelijk bent vergoeden wij wanneer de schade onder de dekking van de polis 
valt. Dit geldt voor de volgende kosten:
a.  bereddingskosten;
b.  schade aan zaken van een verzekerde assistent, anders dan geld of geldswaardig papier, waarvoor de werkgever aansprakelijk is;
c.  schade aan zaken van patiënten door werkzaamheden bij hen thuis. Hiervoor geldt een eigen risico van € 100, en een maximale 

vergoeding van € 5.000, per aanspraak;
d.  schade aan zaken die u anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder u had en als deze door een brandverzekeraar is 

vergoed;
e.  kosten van rechtsbijstand die u met onze toestemming maakt in een straf of tuchtzaak die tegen u is ingesteld;
f.  proceskosten en kosten voor rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding. Deze dekking 

geldt als wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd;
g.  de verschuldigde wettelijke rente over de schadevergoeding;
h.  het griffierecht van de wederpartij als de Wkkgzgeschilleninstantie in een bindende beslissing heeft bepaald dat deze kosten voor uw 

rekening komen.

7.6. Zekerheidsstelling (Borg)
Een buitenlandse overheid kan een zekerheidsstelling eisen. Bij een verzekerde gebeurtenis stellen wij deze zekerheid tot maximaal  
€ 50.000,. Daarnaast geldt dat u:
a.  ons vooraf moet machtigen om over de zekerheidsstelling te beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven;
b.  verplicht bent om volledige medewerking te verlenen bij het verkrijgen van terugbetaling.

7.7. Vergoeding per aanspraak
Wij vergoeden per aanspraak het maximaal verzekerd bedrag dat op de polis staat voor:
a.  personenschade;
b.  zaakschade;
c.  vermogensschade.
De verzekerde bedragen gelden voor alle verzekerden samen.

Het maximaal verzekerd bedrag voor personenschade en zaakschade zoals op de polis genoemd geldt ook voor de bijzondere kosten 
zoals genoemd in artikel 7.5. Voor alle aanspraken samen vergoeden wij nooit meer dan twee keer het verzekerd bedrag per 
verzekeringsjaar.
De datum waarop wij de eerste schriftelijke melding van de aanspraak of omstandigheid hebben ontvangen is bepalend voor het 
verzekeringsjaar waaraan wij die aanspraak of omstandigheid toerekenen.
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7.8. Geschilleninstantie
Wij vergoeden de schade die u door een uitspraak (een bindende beslissing) van een geschilleninstantie, zoals bedoeld in de Wkkgz, 
dient te betalen tot een maximum van € 25.000,. Deze dekking geldt alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a.  de schadevergoeding moet een binnen de verzekeringsvoorwaarden gedekte gebeurtenis betreffen; en
b.  de geschilleninstantie is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en
c.  de geschilleninstantie voldoet aan de standaarden voor totstandkoming en inrichting van het “Programma van eisen inrichting Wkkgz

Geschilleninstanties” (PvE).

ARTIKEL  8. WAT VERGOEDEN WIJ NIET? (UITSLUITINGEN)

8.1. Welke schade vergoeden wij niet?
In artikel 7 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen staat wat niet verzekerd is. Hierna geven wij aan wanneer u volgens 
deze verzekeringsvoorwaarden geen vergoeding krijgt. Wij vergoeden geen schade:
a.  die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig of een (lucht)vaartuig. Wij vergoeden wel de financiële gevolgen van aanspraken tegen 

u als gevolg van schade door gebeurtenissen zoals genoemd in artikel 7.3.1 en 7.3.2.
b.  die is veroorzaakt aan zaken van derden, die u of iemand namens u vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, 

bewaart of om welke andere reden dan ook onder uw opzicht heeft.
c.  als gevolg van schade aan of waardevermindering van door u zelf geleverde zaken. Wij vergoeden ook geen kosten voor vervanging, 

verbetering of herstel van die zaken, of schade die is ontstaan door het niet of naar behoren kunnen gebruiken van de geleverde of 
behandelde zaken;

d.  die u moet vergoeden, maar die wij niet op een derde kunnen verhalen, omdat u dat in een overeenkomst zo hebt afgesproken;
e.  die u moet betalen door een bepaling in een overeenkomst, zoals een boeteclausule of een vrijwaringsbeding. Als u ook zonder die 

bepaling aansprakelijk bent, dan vergoeden wij de schade wel;
f.  die u moet vergoeden, omdat u een overeenkomst niet of niet tijdig bent nagekomen, tenzij het een overeenkomst betreft tot het 

verrichten van medische handelingen, het leveren van medicamenten, het geven van medische adviezen en/of het verrichten van 
keuringen; 

g.  door statistisch en/of wetenschappelijk en/of medisch experimenteel onderzoek;
h.  door verdwijning, vermissing of verwisseling van zaken;
i.  door aantasting van de eer of goede naam. Wij vergoeden wel eventuele personenschade die hieruit voortvloeit;
j.  die verband houdt met het alsnog geheel, gedeeltelijk, of opnieuw verrichten van werkzaamheden die door of onder uw 

verantwoordelijkheid niet of onzorgvuldig zijn uitgevoerd;
k.  door handel en/of gebruik van verboden medicamenten en/of behandelmethoden;
l.  door het aanbrengen van wijzigingen in programmatuur en bestanden;
m. door (op)geleverde apparatuur of programmatuur (hard en software), adviseren, ontwerpen, analyseren, ontwikkelen en (op)leveren 

van programmatuur;
n.  door cybercrime en dataverlies. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade als gevolg van aanspraken door een hack, systeeminbraak, 

verloren data en cyberaanvallen; 
o.  van genetische aard, bijvoorbeeld door röntgenstraling, radioactiviteit of genetisch gemodificeerde zaken;
p.  veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdt met asbest en asbesthoudende zaken.

8.2. HET EIGEN RISICO BETAALT U ZELF
Een eventueel eigen risico op de elders lopende aansprakelijkheidsverzekering vergoeden wij niet.

8.3. Kosten van de Wkkgz-geschilleninstantie betaalt u zelf
Wij vergoeden niet de kosten van de Wkkgzgeschilleninstantie. 

ARTIKEL 9. PREMIE EN VOORWAARDEN

9.1. Premiebetaling/premieberekening
De premie bent u verschuldigd op 1 januari van elk verzekeringsjaar. Als premiebasis geldt alleen het aantal verzekerden aan het begin 
van elk verzekeringsjaar. Als het aantal verzekerden in een verzekeringsjaar wijzigt, verrekenen wij dit niet tussentijds.

9.2. Aanpassing van de premie en/of verzekeringsvoorwaarden
Wij mogen de premie en/of de verzekeringsvoorwaarden aanpassen. Een eventuele aanpassing gaat in per 1 januari van een 
verzekeringsjaar. Wij volgen daarbij de ontwikkelingen van onze individuele portefeuille. Alleen een slecht schadeverloop kan tussentijds 
leiden tot een hogere premie. Als wij de premie en/of de verzekeringsvoorwaarden aanpassen, informeren wij u hierover minimaal 30 
dagen voordat wij de aanpassing doorvoeren.


