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Met de laatste 
gift van je leven, 

geef je iemand zijn 
vrijheid terug. 

Help blinde en slechtziende 
personen aan een geleidehondBelgisch Centrum voor 

Geleidehonden vzw
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Het verandert hun leven echt! 
De missie van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is de mobiliteit van mensen met een visuele 
beperking vergroten, door geleidehonden gratis ter beschikking te stellen. Zo kunnen zij in onze ‘ziende’ 
maatschappij weer op een veilige, meer ontspannen en efficiëntere manier een actieve rol spelen.

Als algemeen directeur van deze organisatie weet ik dat 
een blindengeleidehond zoveel meer betekent voor de ge-
bruikers. Het verandert hun leven echt volledig. Tijdens de 
‘class’, de opleidingsperiode bij het afleveren van de hond aan 
de gebruiker, zie je keer op keer dit prachtige verschijnsel. 
Je kan bijna spreken van een soort van magie. De band die 
ontstaat tussen het dier en zijn baasje, het vertrouwen dat 
stilaan groeit en de moed waarmee beiden jarenlang de straat 
op gaan, gefocust op enkel en alleen elkaar en de omgeving. Ik 
vind dit prachtig om te zien. 

Samen met de medewerkers weet ik dat onze organisatie 
mensenlevens verandert en leven met een visuele beperking 
een stuk gemakkelijker maakt. Het ontroert altijd weer 
als mensen ons opnemen in hun testament en dit verschil 
samen met ons willen mee maken. Het zijn deze fantastische 
geschenken die wij rechtstreeks in de vorm van een gelei-
dehond kunnen doorgeven aan personen met een visuele 
beperking. Dit gebaar van solidariteit verandert levens. 

Na het openvallen van een testament ontstaat er soms een 
nauw contact met de familie van de overledene. Zo kregen 
we bezoek van enkele families. Dit zijn vaak ontroerende 
maar heel erg mooie momenten. Het maakt heel tastbaar 
welk verschil er met dit fantastisch geschenk werd gemaakt.  
Door ons op te nemen in uw testament stelt u ons in staat 
om meer geleidehonden op te leiden en zo het levenscom-
fort van blinden en slechtziende personen te vergroten. 
Indien gewenst, nodigen we u graag uit voor een bezoek en 
houden we u nauw betrokken bij de werking van onze or-
ganisatie. Zo kan u met eigen ogen zien welk verschil u kunt 
maken met uw testament.

Lees rustig deze gids, neem bij 
vragen contact op met onze 
verantwoordelijke voor legaten.

Arthur Vandebosch 
Algemeen Directeur
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Hoe het begon 
In 1990, iets meer dan 30 jaar geleden, richtte Adeline 
Valkenborg het Belgisch Centrum voor Geleidehonden 
op.  Adeline had zelf een visuele beperking en werd op 
14-jarige leeftijd plots volledig blind. Dat weerhield haar niet 
om de bezielster en drijvende kracht achter het Belgisch 
Centrum voor Geleidehonden te zijn. Tijdens haar pro-
fessionele loopbaan pendelde 
Adeline dagelijks van Hasselt 
naar Brussel voor haar werk. 
Eind jaren ’80 kreeg ze, na een 
lange zoektocht, haar eerste ge-
leidehond via de Engelse ‘Guide 
Dogs for the Blind Associati-
on’. Ze genoot enorm van haar 
verbeterde mobiliteit. Adeline was zeer tevreden over het 
Engelse opleidingssysteem en stilaan groeide het idee om 
ook in België volgens dit systeem geleidehonden op te 
leiden om zo haar lotgenoten de mogelijkheid te geven om 
ook van dit voordeel te genieten. 

Het oprichten van een opleidingscentrum voor geleidehon-
den was niet vanzelfsprekend. Doorheen de jaren waren er 
verschillende problemen die aangepakt moesten worden. 

Ze kregen te maken met organisatorische en financiële 
moeilijkheden die het bestaan van het centrum bedreigden. 
Adeline liet zich echter nooit van haar doel afbrengen en 
bleef bouwen aan een succesvol opleidingscentrum. Hoewel 
haar gezondheid haar soms hinderde, bleef ze steeds 
betrokken bij de werking van het BCG.

Wat Adeline Valkenborg zo uitzonderlijk maakte, is dat zij in 
al haar verwezenlijkingen vooral één doel heeft nagestreefd. 
De integratie van een minderheidsgroep in onze veeleisen-
de maatschappij. Onze maatschappij is zo visueel ingesteld 

dat er voor blinde en slechtziende 
mensen tal van moeilijkheden zijn 
om deel te nemen aan het dage-
lijkse leven. 

Het oprichten van een geleide-
hondenschool was voor Adeline 
dé manier om te ijveren voor de 

integratie van lotgenoten. Net zoals zij kijken we naar de 
toekomst. Het voortbestaan en de groei van het centrum 
zijn essentieel om zo snel mogelijk meer honden op te 
kunnen leiden en meer lotgenoten te helpen hun mobiliteit 
te vergroten.

Op 16 juni 2016 moesten we voor altijd afscheid nemen van 
Adeline. Wij zetten haar dappere werk verder, samen met 
iedereen die ons genegen is. 

Wat Adeline Valkenborg zo 
merkwaardig maakte, is  dat zij in 

al haar verwezenlijkingen slechts  één 
doel heeft nagestreefd.  De  integratie 
van een minderheidsgroep in 
onze veeleisende maatschappij. 
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Adeline 
Valkenborg Onze 

missie
Verkeerd geparkeerde auto’s, vuilnis 
op de stoep, terrassen die plots in de 
zomer op een pleintje staan. Wij ont-
lopen dit met gemak, maar voor een 
slechtziende of blinde persoon zijn 
dit vele obstakels die een dagdagelijks 
traject ontzettend moeilijk maken. 

Het Belgisch Centrum voor Geleide-
honden leidt honden op tot geleide-
honden en stelt ze gratis ter beschik-
king aan personen met een visuele 
beperking. Hierdoor kunnen ze op 
een veilige, meer ontspannen en ef-
ficiëntere manier actief zijn in onze 
samenleving.  

Een geleidehond helpt hen. Hij ont-
wijkt hindernissen, zoekt bushaltes 
of trappen, en beslist hoe ze op een 
veilige manier een obstakel kunnen 
ontlopen. 

7
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Van Pup tot 
Geleidehond
Geleidehonden zijn de topsporters onder de 
honden! Ze moeten medisch geschikt zijn en over 
de juiste attitude beschikken. Als dat allemaal OK 
is, moeten ze oefenen, heel veel oefenen. Bij het 
Belgisch Centrum voor Geleidehonden proberen 
we dit op een professionele manier zo efficiënt 
mogelijk te doen. We begeleiden iedere fase in dit 
traject: van pup tot geleidehond. 
Zo ligt onze focus op:
• Kweken en aankopen van de beste pups 
• Begeleiden, opvolgen en ondersteunen van de 

pleeggezinnen
• Trainen van geleidehonden
• Medische screening
• Geleidehondgebruikers leren omgaan met 

een geleidehond
• Nazorg en opvolging van de honden tijdens 

hun carrière

Het volledige traject om een hond op te leiden 
tot blindengeleidehond duurt gemiddeld 2 jaar, 
waarvan 6 tot 8 maanden opleiding bij ons in het 
trainingscentrum.
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Kweek en aankoop  Omdat gedrag voor een stuk erfelijk bepaald is, kweken we het 
grootste aantal van onze honden zelf. De andere honden worden aangekocht volgens voor-

opgestelde criteria. De rassen waar we voornamelijk mee werken zijn labradors en golden 
retrievers. We selecteren de beste moeder- en vaderhond en laten de moederhond bevallen 
in een huiselijke omgeving in ons breedingcentrum. Daar verblijven de pups gedurende de 
eerste 8 weken. Tijdens deze periode leren de pups gewoon worden aan verschillende prikkels 
en situaties: ze leren omgaan met mensen, geluiden en maken zelfs hun eerste ritje in de auto. 
Ook op medisch vlak worden de pups op verschillende aandoeningen getest.

Pleeggezin  Na 8 weken verhuizen onze pups naar een pleeggezin. Hier leren ze alle basis-
commando’s en worden ze verder gesocialiseerd. Geleidehonden in opleiding mogen overal 
mee naartoe: van de supermarkt tot in het museum. Via wetgeving is bepaald dat ze niet 
geweigerd mogen worden. Maar naast al dat harde werk knuffelen en spelen de pleeggezin-
nen natuurlijk ook met de jonge honden. Tijdens de maandelijkse puppydagen zien ze hun 
broers en zusjes terug. De pleeggezinnen en de jonge honden worden tijdens deze maanden 
begeleid door onze instructeurs.

De opleiding  Na ongeveer 16 maanden start de hond zijn opleiding in ons trainingscen-
trum. Dat is vaak even wennen, maar door de huiselijke omgeving en door omringd te zijn 
door andere honden – hun ‘medestudenten’ - en onze dierenverzorgster, geraken ze snel 
gewend.  Vervolgens starten ze aan het uitgebreide schooltraject. Eerst wordt er gewerkt 
aan de basiscommando’s en verder gesleuteld aan gewenning van prikkels. Dan leren 
ze dat ze één geheel vormen met hun instructeur wanneer ze hun harnas dragen. Dat 
is erg belangrijk, ze worden getraind om een verlengde te zijn van hun toekomstig 
baasje. Eigenlijk leren ze dat ze 2 meter groot en 1 meter breed zijn. Op die manier 
zal de persoon nergens tegen botsen. Ze leren ook obstakels vermijden en geven 
stoepranden, trapleuningen en andere zaken aan.  Erg moeilijk wordt het voor de 
honden als ze een commando moeten weigeren bij een gevaarlijke situatie, dat 
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heet intelligente ongehoorzaamheid.  Als de geleidehondgebruiker vraagt om 
door te lopen en de straat over te steken op het moment dat er een auto 
of een fietser aankomt, dan moet de hond dit commando weigeren. Hij doet 
dit door te blijven wachten of door zichzelf voor de persoon te plaatsen, 
waardoor de persoon merkt dat het niet veilig is.

Matching en class   Na de intensieve training weet de instructeur perfect 
wat de hond kan en welk karakter hij of zij heeft. Om deze reden zoeken wij 
ook altijd het beste baasje voor onze hond en niet omgekeerd. Sommige slecht-
ziende en blinde personen hebben een zeer actief leven,  anderen dan weer 
wat minder. Hetzelfde met onze honden. Sommigen houden ervan om uren te 
werken, anderen zijn wat sneller vermoeid. Het combineren van mens en hond 
zodat er een perfect team zal ontstaan, noemen we de ‘matching’. 

Wanneer we denken de beste combinatie te hebben gevonden, verblijft de 
geleidehondgebruiker 2 weken bij ons op het centrum. Tijdens de zogenaamde 
‘class’ gaat de blinde of slechtziende persoon samen met de aan hem gekop-
pelde hond in opleiding. Alles wordt aangeleerd, van de dagelijkse verzorging 

tot de raskenmerken tot uiteindelijk het geleidewerk.  Langzaamaan groeit er 
een band van vertrouwen tussen de twee. Wanneer ze na 2 weken aan elkaar 
gewoon zijn en met elkaar hebben leren werken, wordt er nog een tijd intensief 
getraind in de thuisomgeving  van het nieuwe team. Hier leren ze de vaste 
routes van de geleidehondgebruiker.  Vanaf dat moment begint hun leven samen. 

Nazorg & pensioen  Nadat de hond is opgeleid, start zijn werk als geleide-
hond. Jaarlijks brengt zijn instructeur een bezoek om te kijken of het duo nog 
optimaal samenwerkt. Soms, door een verhuis of een verandering van werk, 
moet er opnieuw getraind worden en wordt hij bijgeschoold. Dit gedurende 
zijn volledige carrière.  Als de instructeur, tijdens deze nazorg, merkt dat het 
geleidewerk niet meer vlot en veilig verloopt, wordt er beslist om de hond 
op pensioen te laten gaan. Geleidehonden werken gemiddeld zo’n 8 jaar. In 
overleg met de geleidehondgebruiker, zoekt het BCG een plekje waar hij 
kan genieten van zijn welverdiend pensioen. Dat kan thuis maar in bepaalde 
omstandigheden is het beter voor de geleidehond op rust dat hij verhuist, 
bijvoorbeeld als hij teveel alleen zou zijn. De geleidehondgebruiker kan dan 
ook kiezen of hij een nieuwe geleidehond wil.
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Getuigenis Dora 
Jarenlang is Dora vrijwilliger bij het Belgisch Centrum 
voor Geleidehonden. Toen haar man 5 jaar geleden 
stierf, moest ze een nieuw testament opstellen. 
Ze koos ervoor om het BCG op te nemen in haar 
testament.  

Hoe kwam je terecht bij het BCG? 
“Vroeger had ik een bedrijf en één van mijn cursisten vertelde 
me dat haar man plots blind geworden was. Ze waren aan het 
wachten op een hond bij het Belgisch Centrum voor Geleide-
honden. Dat had me zo geraakt. Ik gaf op dat moment net een 
feestje voor het 10-jarig bestaan van mijn bedrijf en heb alle 
opbrengsten toen aan het BCG gegeven. En sinds dat moment, 
nu 17 jaar geleden, ben ik vrijwilliger bij het BCG.”

“Ik had een warm contact met oprichtster Adeline Valkenborg. 
Haar doorzettingsvermogen heeft me altijd gefascineerd. In de 
beginjaren ging ik overal op beurzen promotie voeren voor 
het BCG. En wat is de organisatie sinds dat moment gegroeid.”

Wanneer besloot je na te laten aan het BCG? 
“Mijn man stierf vijf jaar geleden. Wij hadden geen kinderen, 
dus ik heb geen rechtstreekse erfgenamen. Aangezien ik al 
jaren verbonden ben met het BCG, vond ik dat het nu tijd was 
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om echt iets voor hen te doen. Daarnaast heb ik ook een 
link met honden. Ik ben gepassioneerd door labradors. Ik 
heb er altijd gehad en zelfs gekweekt.” 

Hoe voel je je na het nemen van de beslissing?
“Ik kan het mensen alleen maar aanraden om een 
beslissing te maken over hun testament. Ik heb het na 
de dood van mijn man ook even laten liggen, maar het 
geeft toch gemoedsrust om te weten wat er precies 
zal gebeuren met je nalatenschap als je er niet meer 
bent. Bovendien heb ik veel vertrouwen in het Belgisch 
Centrum voor Geleidehonden. Het is een kleine 

 Ik ken de organisatie al 
lang en ik weet dat ze 
goed werk leveren. Dat 
geeft veel vertrouwen.

organisatie die zeer lokaal werkt. Ik 
ken de organisatie al lang en ik weet 
dat ze goed werk leveren. Dat geeft 
veel vertrouwen.” 

Ben je nog steeds 
verbonden met de 
organisatie?
“Mijn hele kelder 
ligt vol dopjes en als 
er een verkoopactie 
georganiseerd wordt, 
spoor ik iedereen in 
mijn netwerk aan om 
iets te kopen. Ook 
heb ik me kandidaat 
gesteld om pleeg-
gezin te worden om 
een moederhond of 
een gepensioneerde 
geleidehond op te 
vangen.  Momenteel 
wacht ik daar nog 
even op, maar wat 
kijk ik ernaar uit!”
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• Beslis zelf aan wie je je nalaten-
schap nalaat. Dit kan zowel je 
naaste familie zijn, je gezin, je 
vrienden of een goed doel.

• Je bepaalt zelf wat je aan wie 
nalaat. 

• Zijn er bepaalde sieraden of 
kunstwerken die je aan iemand 
specifiek wil geven? Noteer het in 
je testament.

• Gemoedsrust: alles wordt vastge-
legd volgens de wettelijke regels. 
Dit zorgt ervoor dat u weet dat 
wanneer u sterft, alles verdeeld 
wordt zoals u dat wenst en er 
geen discussies kunnen ontstaan. 

• Verander je van gedachten? Je kan 
je testament altijd aanpassen.

Was je gedurende je leven 
verbonden met het Belgisch 
Centrum voor Geleidehon-
den? Of besef je wat een hond 
voor mensen kan betekenen? 
Wil je met je testament ervoor 
zorgen dat meer blinden en 
slechtziende personen een 
geleidehond krijgen? Neem 
dan het Belgisch Centrum 
voor Geleidehonden op in je 
testament. 

Hoe nalaten aan het BCG Soorten testamenten

• Eigenhandig (of onderhands) 
testament Het eigenhandig testament 
schrijf, dateer en onderteken je volledig 
zelf. Er zijn geen getuigen nodig. Je kan een 
eigenhandig testament laten registreren 
in het Centraal Register van Testamen-
ten (CRT). Dit is zeker aan te bevelen 
aangezien het testament dan goed bewaard 
wordt. Je notaris kan de registratie doen. 

• Notarieel (of openbaar) testament  
Je dicteert je testament aan de notaris 
in aanwezigheid van twee getuigen. De 
notaris schrijft het testament en leest het 
voor. Daarna ondertekenen alle aanwezi-
gen het.

• Internationaal testament    Een 
internationaal testament komt van pas in 
een internationale context. Je verblijft bij-
voorbeeld voor langere periodes in diverse 
landen of je erfgoederen liggen verspreid 
over diverse landen. Je biedt het aan aan de 
notaris, die er in de aanwezigheid van twee 
getuigen een verklaring over opmaakt.

Waarom een  
testament opstellen?  

Waarom nalaten 
aan het BCG?
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Soorten legaten

Het erfrecht 
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Het 0%-tarief
• Bijzonder legaat  Je laat een welbepaalde som geld of een 

precies omschreven goed na aan je erfgenaam. Een precies om-
schreven goed kan een kunstwerk, juweel of huis zijn. 

• Algemeen legaat  Indien je je volledige nalatenschap aan het 
BCG wil legateren, dan maak je van ons je algemene legataris. 

• Legaat onder algemene titel  U wenst niet uw volledige, 
maar een belangrijk deel van uw volledige nalatenschap te 
legateren aan een bepaald doel of organisatie. Bijvoorbeeld een 
bepaald percentage of enkel de (on)roerende goederen.

In september 2018 is de wet rond erfrecht veranderd. Het voorbe-
houden erfdeel (de reserve) van de kinderen wordt beperkt tot 50 %, 
ongeacht het aantal kinderen dat je hebt. Door deze verandering kan je 
over de helft van je nalatenschap vrij beschikken. Dit betekent dat je via 
een testament de helft van je vermogen kunt toekennen aan wie je wil.

Sinds 1 juli 2021 zijn in Vlaanderen de tarieven van de schenkbelasting en 
de erfbelasting voor de giften aan goede doelen verlaagd naar 0%. Als je 
dus kiest om 1000 euro na te laten aan het Belgisch Centrum voor Gelei-
dehonden, dan krijgen wij effectief ook 1000 euro. In Wallonië en Brussel 
zijn de vorige tarieven van erf- en schenkbelasting wel nog van kracht.

Wil je graag juridisch advies bij het opstellen van je testament? Een 
jurdische gids met allerlei tips? Of had je graag een voorbeeld gewenst? 
Neem contact op met onze legatenverantwoordelijke Alexandra Jans 
via alexandra.bcg@geleidehond.be of via +32 473 47 96 70. Zij maakt 
vrijblijvend tijd voor u, bij ons op het centrum of bij u thuis.

Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw
Sint-Truidersteenweg 309, 3700 Tongeren 
Ondernemingsnummer BE 0443.005.532
Belfius BE49 0681 0550 1671
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren

Duolegaat Vanaf juli 2021 is de de fiscale regeling rond duo-
legaten in Vlaanderen gewijzigd; deze techniek kan geen fiscaal 
voordeel meer opleveren in Vlaanderen. Via een duolegaat kon je 
een deel van je erfenis nalaten aan een goed doel en het andere 
deel aan anderen, het goede doel betaalt alle erfbelastingen, ook 
die van de anderen, waardoor zij vaak een fiscaal voordeel kregen. 
Maar dit fiscale voordeel in Vlaanderen is vervallen. In Wallonië en 
Brussel blijft de techniek wel bestaan. 

Stelde je een testament op met daarin een duolegaat? Laat dit 
dan nakijken en wijzigen. Anders zal je testament niet uitgevoerd 
worden zoals je wenst. 
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Getuigenis Geert
Geert Decresson is een van onze geleidehondgebrui-
kers. In 1993 werd hij blind door een arbeidsongeval. Hij 
was toen 23 jaar. Na 2 jaar in het ziekenhuis en 20 ope-
raties later, werd zijn rechteroog definitief verwijderd. 
Ondertussen heeft Geert al zijn derde  hond van het 
BCG en is hij voorzitter van het bestuursorgaan. 

Je werd blind door een arbeidsongeval, 
wat is er precies gebeurd? 
“In 1993, ondertussen al bijna 30 jaar geleden, 
werkte ik bij een staalbedrijf. Door een 
samenloop van omstandigheden sprong er 
plots een pvc-buis kapot. Hoewel ik nochtans 
een scherm en helm droeg, kwam er toch 
een chemische stof in mijn ogen terecht. Drie 
jaar later, 20 operaties verder én een slechte 
bacterie zorgden ervoor dat mijn rechteroog 
uiteindelijk definitief verwijderd werd. En 
mijn linkeroog is zo erg gekrompen, dat ook 
deze totaal geen functie meer heeft.”

 
En wanneer dacht je dan: ik wil een 
geleidehond? 
“Op een beurs kwam ik toevallig een infor-
matiestand tegen over geleidehonden. Daar 
vroegen ze me of een geleidehond niets voor 
mij zou zijn. Eerst wou ik dat helemaal niet, ik 
was nogal koppig. Ik dacht dat ik afhankelijk 

Het was een totale open-
baring. Ik werd plots 

veel zelfstandiger,  had  veel  
meer vrijheid en voelde 
me stukken veiliger.

Geert Decresson 
Geleidehondgebruiker

14



15

zou zijn van een hond en dat het me zonder 
hulp ook wel lukte. Maar toch bleef het 
rondspoken in mijn hoofd. Iets later vroeg 
ik dan toch informatie op bij het Belgisch 
Centrum voor Geleidehonden en meteen 
belde Adeline, de oprichtster en toenmalige 
voorzitter, me op. Ik diende een aanvraag in 
en een jaar later kreeg ik mijn eerste geleide-
hond Ben, een zwarte labrador.”

En wat veranderde er toen?
“Het was een totale openbaring. Ik werd plots 
veel zelfstandiger, had veel meer vrijheid en 
voelde me stukken veiliger. Plotseling had ik 
zin om meer op pad te gaan, met de hond 
wandelen deed me echt plezier. En in tegen-
stelling tot wat ik eerst dacht zorgde Ben er 
juist voor dat ik me minder afhankelijk voelde. 
Kortom, hij heeft mijn leven veranderd.” 

Je betrokkenheid met de organisatie 
werd geleidelijk aan groter.
“Twintig jaar geleden hadden ze jong bloed 
nodig in het bestuur. En uiteindelijk ben ik 
voorzitter geworden. In het begin waren we 
als organisatie vooral bezig met overleven. 
Hoe konden we meer honden tegelijker-
tijd opleiden? Hoe gingen we het personeel 

betalen? Met heel veel engagement is ons 
dat gelukt.”

Waarom zijn nalatenschappen zo be-
langrijk voor het BCG? 
“Elke geleidehondgebruiker krijgt zijn hond 
gratis en onze organisatie is afhankelijk van 
giften. We hebben geen structurele inkomsten, 
geen subsidies. Het aantal honden dat we afle-
veren is afhankelijk van het geld dat we binnen 
krijgen. En meer honden zorgen voor een 
sneeuwbaleffect, dat betekent namelijk dat er 
ook op termijn meer vervangingen zullen zijn 
en dus dat de nood naar meer honden groter 
wordt.”

Waarom zouden mensen moeten nala-
ten aan het BCG?
“Omdat het Belgisch Centrum voor Geleide-
honden is opgericht vanuit de nood van iemand 
met een visuele beperking die veiliger naar het 
werk wou gaan. Deze nood is altijd vooropge-
steld gedurende het volledige bestaan van de 
organisatie. In de huidige complexe en stres-
serende maatschappij is er meer dan ooit be-
hoefte aan veilige mobiliteit. Het BCG vindt dat 
mobiliteit voor iedereen een basisrecht is, dus 
ook voor mensen met een visuele beperking.”

Contacteer Alexandra Jans, onze 
verantwoordelijke  

fondsenwerving 
Al uw vragen worden  

vertrouwelijk behandeld 

alexandra.bcg@geleidehond.be

0473 47 96 70

 

Contact
Heeft u specifieke vragen over 

nalaten aan onze organisatie? Met 
al uw vragen kan u terecht bij 

Alexandra Jans, zij maakt vrijblij-
vend tijd voor u, bij ons op het 

centrum of bij u thuis.
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