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1. Inventarisatie van chemische producten

1.1  Hoe te beginnen met inventariseren

De inventarisatie van chemische producten begint met een drietal kernvragen:
• Waar werken de meeste mensen met chemische producten?
• Welke chemische producten worden het meest gebruikt?
• Waar worden de producten structureel opgeslagen?

De snelste manier om te inventariseren is simpelweg gaan kijken op de 
werkplekken waar men met chemische producten werkt en op te schrijven welke 
producten daar aanwezig zijn. Het gaat nog sneller als u een foto van het CLP etiket 
maakt. Hier staan immers al veel van de later benodigde gegevens op.

Producten die niet meer gebruikt worden, kunt u tijdens het inventariseren direct 
afvoeren. U hoeft deze dan niet meer te registreren in uw register. Hiermee 
voorkomt u ongevallen met deze producten en het opruimen heeft direct positief 
effect op de veiligheidscultuur. Bedenk wel dat u van CMR-producten het (M)SDS 
30 jaar moet bewaren. 
Van de overige producten moet u het (M)SDS 10 jaar bewaren. Medewerkers 
kunnen immers op lange termijn nadelige gezondheidseffecten van de blootstelling 
aan chemische producten ondervinden. Op dat moment is het nodig na te gaan 
wat de samenstelling van de producten is geweest waaraan zij in het verleden zijn 
blootgesteld.

Blootstellingsgegevens aan kankerverwekkende stoffen dient u 40 jaar te bewaren 
(kamerbrief 2018-0000108411).
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1.2 Basisgegevens vastleggen

Noteer van alle geïnventariseerde chemische producten de: 
• naam van het product;
• artikelcode van de fabrikant;
• naam van de fabrikant of leverancier;
• werkplek waar het product gebruikt wordt;
• plek waar het product structureel opgeslagen ligt.

De eerste kolommen van een stoffenregister zien er dan als volgt uit:
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Nuttige tips van de Toxic veiligheidsadviseur:
• Denk bij de inventarisatie niet alleen aan de chemische producten

die aanwezig zijn op de productieafdeling, maar zeker ook aan de
reinigingsmiddelen. Vergeet ook de monteurs niet. Zij hebben vaak een aantal
specifieke chemische producten met behoorlijke risico’s, zoals WD-40 en
Loctite.

• Maak een foto van het product en het etiket, dan kan bij twijfel altijd de naam
van het product teruggevonden worden.

• Let bij het inventariseren van de chemische producten ook op uw eigen
veiligheid. Gebruik altijd chemiebestendige handschoenen en een
veiligheidsbril. Het kan immers zo zijn dat verpakkingen lekken, dan wel
smerig zijn waardoor u aan het product wordt blootgesteld.

• Bij een inventarisatieronde kunt u gelijk opruimen en ongebruikte producten
afvoeren. Bij twijfel of een product nog gebruikt wordt: plak de verpakking
dicht met ducttape en controleer na een maand of de ducttape nog op de
verpakking zit. Zo weet u zeker dat het product niet meer wordt gebruikt.
Zet oude producten in een apart krat en geef aan dat deze producten op de
nominatie staan om te worden afgevoerd.

• Laat een inventarisatie nooit uitvoeren door jongeren (<18 jaar) of zwangere
medewerkers. Zij mogen in navolging van de Arbowetgeving immers nooit in
aanraking komen met CMR-stoffen.

• Controleer één keer per jaar via een werkplekinspectie of de producten die zijn
geïnventariseerd nog altijd gebruikt worden op de werkvloer en of er nieuwe
producten bij zijn gekomen.



1.3 Inventariseer de (M)SDS-en

Inventariseer vervolgens of er een (M)SDS (Veiligheidsinformatieblad) van 
ieder product aanwezig is. Dit moet de meest recente versie zijn en het moet 
opgesteld zijn volgens de Europese norm (herkenbaar aan de vaste indeling in 16 
hoofdstukken).

U heeft de gegevens van het (M)SDS nodig om de rest van het wettelijk 
stoffenregister te vullen. Verzamel daarom zo snel mogelijk de eventueel 
ontbrekende (M)SDS’en. Vaak zijn deze te downloaden op de website van de 
fabrikant van het product. Indien dit niet het geval is, is de leverancier wettelijk 
verplicht om deze te verstrekken op uw aanvraag. Let wel goed op dat de 
productcode van uw product hetzelfde is als die op het (M)SDS.

1.4 Inventariseer de componenten van de producten

Noteer daarnaast van alle geïnventariseerde chemische producten de:
• componenten die in het product voorkomen. U kunt deze samenstelling 

terugvinden in Hoofdstuk 3 van het (M)SDS.
• CAS-nummers (Chemical Abstracts Service) van de componenten en het 

percentage van het component in het product.

De eerste kolommen van een wettelijk stoffenregister zien er dus als volgt uit:
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1.5 Inventariseer de classificatie van het product

Noteer van alle geïnventariseerde chemische producten de:
• classificatie zoals vermeld in Hoofdstuk 2 van het (M)SDS.

Neem voor een volledige inventarisatie van de classificatie van het product zowel 
de H-zinnen met hun omschrijving als de pictogrammen op in uw register.

Uw wettelijk stoffenregister is nu aangevuld met de volgende kolommen:
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1.6 Inventariseer of uw organisatie CMR-producten gebruikt

CMR-producten zijn carcinogene, mutagene en/of reprotoxische producten. Deze 
producten kunnen kankerverwekkend zijn en langetermijn gezondheidsschade 
toebrengen. Wanneer één van de volgende H-zinnen op het (M)SDS voorkomt, is 
het product CMR:
• H340 Mutageen categorie 1a en 1b – Kan genetische schade veroorzaken
• H341 Mutageen categorie 2 – Verdacht van het veroorzaken van genetische 

schade
• H350 Carcinogeen categorie 1a en 1b – Kan kanker veroorzaken
• H351 Carcinogeen categorie 2 – Wordt ervan verdacht kanker te veroorzaken
• H360F Reprotoxisch categorie 1a en 1b – Kan de vruchtbaarheid schaden
• H360D Reprotoxisch categorie 1a en 1b – Kan het ongeboren kind schaden
• H361f Reprotoxisch categorie 2 – Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te 

schaden
• H361d Reprotoxisch categorie 2 – Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te 

schaden
• H362 Reprotoxisch door lactatie

Helaas vindt u op het (M)SDS alleen de classificatie volgens de REACH-
verordening. In Nederland bent u ook wettelijk verplicht om de producten met 
stoffen op de CMR-lijst van het ministerie van SZW te classificeren en behandelen 
als CMR-producten. Via deze link kunt u de huidige CMR-lijst raadplegen. Soms 
vermelden fabrikanten in Hoofdstuk 15 van het  
(M)SDS of een product CMR is volgens deze lijst. Wanneer hierover in Hoofdstuk 
15 niets vermeld staat, moet u de CAS-nummers van alle componenten van 
een product in de CMR-lijst opzoeken om dit te controleren. Indien u de CMR-
classificatie volgens REACH ook wilt controleren, kunt u via deze link tabel 3 van 
Annex VI downloaden.

De CMR-lijst van het SZW is opgedeeld in een lijst met kankerverwekkende stoffen, 
mutagene stoffen en reprotoxische stoffen. Indien het gezochte component 
voorkomt op de CMR-lijst, let dan goed op of het gaat om een carcinogene, 
mutagene of reprotoxische stof. Zoek vervolgens de concentratie van dit 
component in het product erbij. Dit kunt u vinden in Hoofdstuk 3 van het (M)SDS.

• Staat het component op de lijst met carcinogene stoffen en bevat het product 
0,1% of meer van dit component, dan is het product Carcinogeen en moet het 
geclassificeerd worden als H350.

• Staat het component op de lijst met mutagene stoffen en bevat het product 
0,1% of meer van dit component, dan is het product Mutageen en moet het 
geclassificeerd worden als H340.

• Staat het component op de lijst van reprotoxische stoffen, dan kunt u aan de 
hand van de onderstaande tabel de bijbehorende H-zin vinden.
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https://www.toxic.nl/sites/default/files/stcrt-2019-37266%2B5%2Bjuli%2B2019.pdf
https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp


De zinnen H360 en H362 hoeven alleen genoteerd te worden wanneer het product 
0,3% of meer van dit component bevat. H361 hoeft alleen genoteerd te worden 
wanneer het product 3% of meer van dit component bevat.

Noteer van alle geïnventariseerde chemische producten:
• of het product volgens de REACH classificatie en/of de Nederlandse classificatie 

door het SZW als CMR is aangemerkt.

Uw wettelijk stoffenregister is nu aangevuld met de volgende kolom:

1.7 Inventariseer wie met welke producten werkt

Leg vast per werkplek hoeveel mensen daar blootgesteld kunnen worden aan het 
product. Deze informatie heeft u nodig om te kunnen prioriteren welke producten 
als eerste aandacht moeten krijgen in het veiligheidsbeleid.

Om het contact met het product te standaardiseren kunt u de volgende indeling 
gebruiken:
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Ken vervolgens waarden toe aan de verschillende mate van contact met het 
product:

Leg vervolgens vast hoeveel mensen er op een werkplek werken:

Identificeer hierna de waarde van de bij het product behorende H-zinnen volgens 
de onderstaande tabel. Deze H-zinnen zijn altijd te vinden in de classificatie van het 
product volgens Hoofdstuk 2 van het (M)SDS. Neem de hoogste waarde indien er 
meerdere H-zinnen vermeld zijn.
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Om de prioriteit van een product vast te stellen vermenigvuldigt u de 
contactwaarde met de waarde van de H-zin:

Als producten dezelfde prioriteit krijgen, kunt u deze vermenigvuldigen met het 
aantal mensen dat met het product werkt. Immers, hoe meer mensen kunnen 
worden blootgesteld aan het product, hoe groter het risico voor de organisatie.

Product 3 zou in dit voorbeeld de hoogste prioriteit moeten hebben. Nu weet u met 
welk product u moet beginnen in het verdere veiligheidsbeleid.

2. Inventariseer de overige producteigenschappen

Noteer ook van alle geïnventariseerde chemische producten:
• ADR-klasse;
• verpakkingsgroep;
• UN-nummer.

Deze gegevens kunt u vinden in Hoofdstuk 14 van het (M)SDS.

Noteer van alle geïnventariseerde chemische producten:
• dampdruk;
• vlampunt;
• kookpunt;
• verschijningsvorm.

Deze gegevens kunt u vinden in Hoofdstuk 9 van het (M)SDS. Indien hier gegevens 
ontbreken en het product uit één component bestaat, kunt u deze gegevens vinden 
in het Toxic Chemiekaartenboek. Ook kunt u online kijken of er een betrouwbare 
bron is die deze gegevens verstrekt.

De bovenstaande gegevens heeft u nodig om vast te stellen hoe een product 
opgeslagen of vervoerd moet worden en hoe een product zich gedraagt onder 
verschillende omstandigheden. Bijvoorbeeld of een stof zal verdampen bij een 
bepaalde temperatuur en of de damp stijgt of daalt. Dit is van groot belang om 
te beoordelen welke technische maatregelen om blootstelling te beperken zullen 
werken en welke niet.
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Uw wettelijk stoffenregister is nu aangevuld met de volgende kolommen:

3. Inventariseer de maximale blootstellingswaarden

Noteer van alle geïnventariseerde chemische producten:
• de grenswaarden. Deze bestaan uit zogenaamde TGG waarden (Tijd Gewogen 

Gemiddelde). Hiervan bestaat een 8 uurs waarde en een 15 minuten waarde.
 Het getal dat bij de TGG 8 uur vermeld staat, is de maximum blootstelling voor 

die tijdsduur. Zo ook bij 15 minuten.

Deze gegevens kunt u vinden in Hoofdstuk 8 van het MSDS. Helaas zult u merken 
dat deze gegevens zelden vermeld worden. Bij een product dat bestaat uit meerdere 
componenten, staan deze gegevens er zo goed als nooit. Ga in dat geval op zoek 
naar wettelijke grenswaarden. Indien er een Nederlandse wettelijke grenswaarde 
bestaat moet u deze gebruiken. Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Indien 
dit niet het geval is, kunt u een wettelijke grenswaarde gebruiken uit een ander 
Europees land. Wanneer deze ook niet bekend zijn, mag u een private grenswaarde 
gebruiken. 

Nuttige tips van de Toxic veiligheidsadviseur:
Een aantal goede naslagwerken voor grenswaarden zijn:
• De website van de SER.
• De richtwaarden van de American Conference of Governmental Hygiensts 

(ACGIH American Conference of Governmental Hygiensts):
 - STEL Short Term Exposure Limit - Short Term Exposure Limit
 - TLV Threshold Limit Value - Threshold Limit Value
 Meer informatie over STEL- en TLV-waarden vindt u via de website van de 

ACGIH. 
• De grenswaarden kunt u ook terugvinden in betaalde bronnen zoals het 

Grenswaardenboek of het Toxic Chemiekaartenboek van Sdu of de online 
dienstverlening in Toxic Safety Solution van DOHSBase.

• Klanten van Toxic kunnen met één druk op de knop bij elk product de (private) 
grenswaarden aanvragen, deze worden dan door DOHSBase vastgesteld.
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3.1. Inventariseer de gegevens nodig voor de VOS-registratie 
(Vluchtige Organische Stoffen) 

Noteer van alle geïnventariseerde chemische producten:
• wat het percentage VOS is;
• hoeveel ervan opgeslagen wordt;
• wat de maximum hoeveelheid is die opgeslagen mag worden.

Uw wettelijk stoffenregister is nu aangevuld met de volgende kolommen:

3.2. Blootstelling

Het is nu van belang om de blootstelling aan chemische producten vast te stellen 
en te beoordelen of deze binnen de grenswaarden valt. Indien de blootstelling 
minder dan 30% van de grenswaarde is, hoeft u geen verdere actie te ondernemen. 
In alle andere gevallen moet u gaan meten of laten meten wat de daadwerkelijke 
blootstelling is.

Nuttige tip van de Toxic veiligheidsadviseur:
Bedenk wel dat CMR-stoffen zogenaamde stochastische stoffen zijn. De ernst van 
het effect van deze stoffen hangt niet af van de blootstelling. Afhankelijk van de 
blootstellingsweg (huid, adem, ogen of inslikken) is er altijd kans op het maximale 
effect. Hier moet u dus proberen de blootstelling tot nul te reduceren. 

Bij carcinogene en mutagene producten moet worden vastgelegd welke 
werknemers zijn blootgesteld aan de producten. Bij reprotoxische stoffen hoeft 
alleen vastgelegd te worden hoeveel werknemers zijn blootgesteld.
Het uitrekenen van blootstelling is indicatief mogelijk met Stoffenmanager. 
De benodigde gegevens kunnen Toxic gebruikers direct naar Stoffenmanager 
exporteren. Ook kunt u EcetocTRA gebruiken. Deze tool is gratis.

3.3 Arbeidshygiënische strategie

De Arbowet verplicht ons om de nodige maatregelen in een vaste volgorde te 
nemen, beginnende bij de bron van het probleem. Deze verplichte volgorde van 
maatregelen wordt ook wel de Arbeidshygiënische strategie genoemd. Ook de 
STOP-strategie die inspectie SZW aanraadt te hanteren is gebaseerd op deze 
strategie.
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De stappen uit deze strategie moeten in de volgende volgorde worden genomen:
• Bronmaatregelen
• Collectieve maatregelen
• Individuele maatregelen
• Persoonlijke beschermingsmiddelen

Stap 1. Bronmaatregelen
Bij bronmaatregelen gaat het erom te voorkomen dat de chemische producten 
worden gebruikt of kunnen vrijkomen. De eerste stap hierin is bronaanpak, ofwel 
het vervangen van het product. 

Vervangen van gevaarlijke chemische producten voor minder schadelijke chemische 
producten scheelt uw organisatie veel administratieve last en voorkomt problemen 
in de toekomst. Als u in staat bent om CMR-producten te vervangen door stoffen 
die niet CMR zijn, houdt u extra kosten buiten de deur zoals: extra uren voor CMR-
registraties, berekenen van grenswaarden, het laten meten van de blootstelling en 
eventuele kosten voor het plaatsen van dure ventilatie of gesloten systemen.

Vraag uzelf altijd af of een CMR-product niet simpelweg af te schaffen is en of 
verminderde kwaliteit van het eindproduct acceptabel is wanneer een vervangende 
(grond) stof wordt gebruikt. Het noemen van een commerciële reden (het is veel 
te duur om dit product te vervangen) is niet gewenst en wordt door de inspectie 
niet geaccepteerd. Er moet een goed onderbouwde technische reden zijn waarom 
de het CMR-product niet vervangen kan worden en u toch besluit met de het CMR- 
product te werken.

Nuttige tip van de Toxic veiligheidsadviseur:
Bijgaand een lijst met acties die gebruikt kan worden om een (CMR) product te 
vervangen:
• Vraag uw huidige leverancier om alternatieve stoffen met dezelfde 

functionaliteit.
• Probeer met de leverancier om het percentage van het CMR-component in het 

product te verlagen.
• Overleg met de brancheorganisatie over passende vervangende producten.
• Test met alternatieve stoffen of een alternatieve werkwijze binnen de organisatie 

(eventueel in samenwerking met R&D).
• Vraag collega-bedrijven naar hun oplossing voor vervanging.
• Overleg met de medewerkers over dit onderwerp.
• Onderzoek online en raadpleeg kennisinstituten.
• Houd toezicht op de inkoopprocedures en voorkom zo dat CMR-producten 

worden ingekocht. Doe dit in overleg met de afdeling inkoop.



WWW.TOXIC.NL

WHITEPAPER 14

HOE MAAK IK EEN WETTELIJK STOFFENREGISTER (ARTIKEL 4.2 VAN HET ARBOBESLUIT)

Stap 2. Collectieve maatregelen
Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, kunnen collectieve maatregelen worden 
genomen. Hiermee dienen de risico’s te worden verminderd. 

Mogelijke collectieve maatregelen zijn:
• het plaatsen van een afscherming, zoals een zuurkast;
• het beperken van het aantal mensen die met het CMR-product werken;
• het plaatsen van een (bron) afzuiginstallatie;
• verpakkingen consequent afsluiten en uitgifte van gevaarlijke chemische 

producten beperken;
• het gebruiken van een gesloten systeem; 
• een goed en doelmatig schoonmaak- en onderhoudsplan opstellen en 

handhaven.

Stap 3. Individuele maatregelen
Indien collectieve maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende verschil maken, 
dienen individuele maatregelen te worden getroffen. 
Een mogelijke stap is:
• frequent taken/werkzaamheden rouleren.

Stap 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Als de bovenste drie maatregelen onvoldoende effect hebben, moeten persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden verstrekt. Deze mogen geen te grote fysieke 
belasting geven en moeten kosteloos aan de werknemer worden verstrekt.

Mogelijke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn:
• veiligheidsbrillen ter bescherming van ogen;
• adembescherming ter bescherming van ademhalingswegen;
• gelaatsmasker ter bescherming van het gezicht;
• veiligheidshandschoenen ter bescherming van de handen;
• beschermende kleding ter bescherming van het lichaam.

Nuttige tip van de Toxic veiligheidsdviseur:
Maak bij het gebruik van PMB’s wel een onderhoudsplan. Veel PBM’s vragen 
structureel onderhoud of vervanging. Let bij de keuze van PBM’s op de gevaarlijke 
weg van blootstelling die in Hoofdstuk 2 van het (M)SDS genoemd wordt.

4. Informeren van werknemers

Het is wettelijk verplicht om de werknemers op de hoogte te stellen van de risico’s 
van de chemische producten waarmee ze werken, hoe ze zich moeten beschermen 
en wat ze moeten doen als er iets misgaat.
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Veel bedrijven gebruiken hiervoor de (M)SDS-en. Vaak zijn deze echter niet 
beschikbaar in het Nederlands (of de taal die de werknemer spreekt) en zijn 
het lastig leesbare documenten. Het is daarom van belang om een begrijpelijke 
samenvatting te maken voor de werknemers en deze ter beschikking te stellen op 
elke werkplek.

Deze samenvatting of werkplekinstructie moet minimaal de volgende onderwerpen 
behandelen:
• Productgegevens (naam, code, fabrikant etc.).
• Risico voor brand, ademhaling, huid, ogen en inslikken.
• Preventie voor brand, ademhaling, huid, ogen en inslikken.
• EHBO-maatregelen voor brand, ademhaling, huid, ogen en inslikken.
• De Arbo- en CLP-pictogrammen (indien een product op de CMR-lijst staat, dient 

GHS08 opgenomen te worden, ook als deze niet op het (M)SDS staat).
• De H- en P-zinnen (ook hier de zinnen toevoegen die verplicht worden door de 

CMR-lijst).

Voor verschillende werkplekken kan verschillende informatie relevant zijn. Bedenk 
hierbij dat niet alle informatie door elke werknemer te beoordelen is. Noem een 
PBM bij de naam die de werknemers begrijpen. Het noemen van een kleur of merk 
kan hierbij helpen.

5.  Bijhouden van veranderingen

Bedenk dat alle verzamelde informatie in het wettelijke stoffenregister continue 
kan veranderen. De fabrikant kan de samenstelling van een product veranderen of 
een product kan in gebruik gevaarlijker blijken doordat het anders of onder andere 
omstandigheden wordt toegepast dan de fabrikant beschreven heeft in het (M)SDS.
Vaker komt het voor dat een component een andere classificatie krijgt via de CMR-
lijst van het ministerie van SZW of volgens REACH. De SZW-lijst wijzigt tweemaal
per jaar en de REACH-wetgeving minimaal vijf maal per jaar. Het periodiek nakijken 
van deze gegevens is dus van groot belang om echt veilig en volgens de wet te 
werken en is heel tijdrovend. Wanneer één product uit vier componenten bestaat, 
moet u immers alle vier de componenten wel zeven keer per jaar controleren om te 
zien of de classificatie gewijzigd is. 

Dit is zo tijdrovend dat veel gebruikers van chemische producten voor Toxic 
Safety Solutions hebben gekozen. Niet alleen verwerken wij veranderingen qua 
classificatie en/of samenstelling voor onze klanten, we laten hen ook weten dat 
er iets is aangepast. Daarbij ontvangen klanten van Toxic bij alle geregistreerde 
producten een werkplekinstructiekaarten, de mogelijkheid om deze kaarten via een 
unieke link te delen met verschillende werknemers op de werkvloer en uitgebreide 
rapportagemogelijkheden per werkplek, werknemer en/of proces. 
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HOE MAAK IK EEN WETTELIJK STOFFENREGISTER (ARTIKEL 4.2 VAN HET ARBOBESLUIT)

De redactie van Toxic verzamelt en onderhoudt voor u alle gegevens die genoemd 
zijn in deze whitepaper. Dit scheelt veel administratielast. Zodoende heeft u meer 
tijd voor voorlichting en controle op de werkvloer, waarmee u echt het verschil 
maakt voor de veiligheid binnen uw organisatie.

Indien u een voorbeeld van een stoffenregister zou willen gebruiken zoals in deze 
whitepaper is beschreven, kunt u deze downloaden.  De onderstaande afbeelding is 
een voorbeeld van Toxic Safety Solution (het wettelijk stoffenregister dat wij voor u 
bijhouden).

Bekijk  https://toxic.nl/support voor demonstratie video’s. Voor meer informatie 
over Toxic Safety Solutions kunt u kijken op https://toxic.nl 
of bel met 070-3780162.

https://www.toxic.nl/sites/default/files/Voorbeeld%201%20stof%20Toxic%20wettelijk%20stoffenregister.xlsx
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SAMENVATTING PGS 15 - OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN
Toxic 
Everything under 
control

www.toxic.nl

Toxic® ondersteunt u bij veilig werken met 
chemische producten en gevaarlijke stoffen. 
Dit doen wij volgens drie pijlers van ons full 
service concept wat aansluit op uw praktisch 
werkproces. 
 
Toxic® Solutions, Toxic® Advisering en 
Toxic® Opleidingen.
Met Toxic onderhouden wij voor u uw 
wettelijke verplichte stoffenregister met 
bijbehorende communicatie naar de 
werkvloer, geven advies, doen metingen 
en zorgen tevens dat de werkvloer en 
verantwoordelijke professionals het 
juiste kennisniveau hebben om de 
gezondheidsrisico’s uit te sluiten of te 
beperken. 

Zodoende heeft u zelf meer tijd over om u te 
richten op het nemen van maatregelen voor 
de werkvloer. Daar maakt u het verschil.
 
Neem contact op als u meer wilt weten 
(070) 378 0162.


