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1 ALGEMENE INFORMATIE

Of het nu gaat om bureaustoelen en paperclips, of om verzekeringen of het onderhoud van gebouwen. Bij 
inkoopsamenwerking koopt een groep woningcorporaties hetzelfde product tegen betere prestaties en een 
meer voordelige prijs. Aedes ondersteunt hierbij haar leden door scherpe afspraken te maken met aanbieders 
en benchmarking op productniveau. Dit levert zogenaamde inkooppakketten op. In deze brochure kunt u meer 
vinden over de bestaande inkoopsamenwerkingen in de corporatiesector.

BEDRIJFSKOSTEN VERKLEINEN 
Aedes richt zich vooral op landelijke inkoopsamenwerking, dat betere prestaties en veel collectief voordeel 
oplevert. Dit voordeel kunnen woningcorporaties individueel inzetten om de bedrijfskosten van hun organisatie te 
verkleinen waardoor ze zich kunnen richten op hun kerntaken. Landelijke inkoopsamenwerking is een aanvulling 
op, maar geen vervanging van regionale inkoopsamenwerking, die woningcorporaties vaak los van Aedes samen 
organiseren.

KLANKBORDGROEP 
Een aantal corporaties vormt samen een klankbordgroep voor Aedes over inkoopsamenwerking. De groep wil 
enerzijds het slim inkopen van goederen en diensten meer bekendmaken binnen de corporatiesector en anderzijds 
het inkoopnetwerk vergroten. De klankbordgroep bestaat uit strategische inkopers, afkomstig van de Alliantie, 
Haag Wonen, Woonbedrijf, Vivare, Mitros en Ieder1.

NETWERK INKOOP
Het netwerk Inkoop is voor inkoopprofessionals die een sleutelpositie hebben binnen de corporatie. Doel: het 
professionaliseren van inkoop en deskundigheid door het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen. Als 
u interesse heeft in het netwerk Inkoop , kunt u zich opgeven bij het secretariaat Leden & Verenigingszaken: 
secretariaatleden@aedes.nl, (088) 233 37 10.

INFORMATIE
Heeft u suggesties voor nieuwe of veranderingen in bestaande regelingen, wilt u meer informatie over 
inkoopsamenwerking binnen de corporatiesector of over de klankbordgroep? Neem dan contact op met 
Rogier Fabels, coördinator Inkoopsamenwerking: 

 � Mobiel (06) 351 124 59
 � Algemeen  (088) 233 3700
 � E-direct r.fabels@aedes.nl
 � E-algemeen inkoopsamenwerking@aedes.nl
 � Twitter @InkoopAedes

DOCUMENTATIE
Voor actuele informatie zie dossier Inkoopsamenwerking op Aedes.nl.

http://www.aedes.nl/content/artikelen/aedes/vereniging/netwerken/inkoopplatform.xml
mailto:r.fabels%40aedes.nl?subject=
mailto:inkoopsamenwerking%40aedes.nl?subject=
https://twitter.com/inkoopaedes
http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml
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2 ADVIESDIENSTEN

2.1 INTEGRITEITSMANAGEMENT, BEDRIJFSRECHERCHE EN    
 AANSTELLINGSONDERZOEK: SIGNUM INTERFOCUS  
De aandacht voor integriteit in de corporatiesector is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Steeds meer corporaties 
kiezen er voor om hun risico’s op het gebied van integriteit en fraude in kaart te brengen en maatregelen te nemen 
als dat nodig is. Via Aedes kunnen woningcorporaties daarbij met korting hulp inschakelen van integriteitsbureau 
Signum Interfocus.

Signum Interfocus ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van integriteitsbeleid en doet onderzoek naar 
(signalen van) bedrijfsfraude. Aedes-leden krijgen 5 tot 10 procent korting op onderstaande diensten van 
integriteitsbureau Signum Interfocus:

 � integriteitsmanagement (risico’s in kaart brengen, trainingen om bewustzijn en vaardigheden te bevorderen) 
 � bedrijfsrecherche (onderzoek naar bijvoorbeeld fraude of belangenverstrengeling) 
 � aanstellingsonderzoek functionarissen woningcorporaties (Pre Employment Screening).

SIGNUM INTERFOCUS 
Signum Interfocus heeft meerdere woningcorporaties en Aedes geholpen bij hun integriteitsmanagement, door 
integriteitrisico’s in kaart te brengen en medewerkers, managers en bestuurders daarvan bewust te maken. Het 
bureau heeft ruime ervaring met onderzoek naar bedrijfsfraude binnen woningcorporaties en het uitvoeren van Pre 
Employment Screening bij corporatiebestuurders.

INFORMATIE
Voor meer informatie kunnen woningcorporaties terecht bij: 

 � Ide Ruijter, management consultant: (085) 489 02 06 of ir@signum-interfocus.nl
 � Marcel Boekhorst, algemeen directeur: (085) 489 02 06 of mb@signum-interfocus.nl.

DOCUMENTATIE
 � Integriteitsmanagement (Signum Interfocus) 
 � Bedrijfsrecherche (Signum Interfocus)   
 � Aanstellingsonderzoek functionarissen (Signum Interfocus)
 � Voordelige hulp bij integriteitsmanagement (Aedes.nl).

mailto:ir%40signum-interfocus.nl?subject=
mailto:mb%40signum-interfocus.nl?subject=
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/inkooppakketten/voordelige-hulp-bij-integriteitsmanagement.xml
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3 ICT

3.1 ICT EN TELECOM: GALAXY
Aedes heeft per 2014 een inkooppakket voor ICT- en telecomproducten afgesloten bij Galaxy, de telecompartner 
van ruim twintig brancheorganisaties. Aedes kon haar leden al mobiele telefoonabonnementen aanbieden tegen 
een aantrekkelijk tarief. Deze overeenkomst is uitgebreid met een aantal producten.

NIEUWE DIENSTEN VANAF 2014 
Naast mobiele telefonie biedt Aedes in 2014 onder andere de volgende ICT- en telecomproducten tegen een 
gunstig tarief aan: 

 � beveiligde thuiswerkplekken en flexibele servercapaciteit 
 � beveiligde breedbandinfrastructuur 
 � beheer en beveiliging van verschillende smartphones en tablets.

BESPAARCHECK
Aedes-leden die overwegen om over te stappen kunnen kosteloos een bespaarcheck laten doen door Galaxy. 
Hiermee krijgen zij inzicht in de verschillen tussen hun huidige situatie en het pakket van Galaxy.

INFORMATIE
Voor meer informatie over ICT- en telecomdiensten, het overstappen of de bespaarcheck kunnen 
woningcorporaties terecht bij:

 � Emiel Rijs, branchemanager Galaxy: (088) 425 29 09 of emiel.rijs@galaxy.nl.

DOCUMENTATIE
 � Inkooppakket ICT en telecom voor woningcorporaties (Aedes.nl).

mailto:emiel.rijs%40galaxy.nl?subject=
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/inkooppakketten/inkooppakket-ict-en-telecom-voor-woningcorporaties.xml
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4 OPLEIDINGEN

4.1 KJENNING EN FINANCE IDEAS ACADEMY
Aedes-leden krijgen korting op opleidingen voor hun medewerkers uit een pakket, aangeboden door de 
opleidingsbureaus Kjenning en Finance Ideas Academy.

KJENNING 
Aedes-leden krijgen in het eerste jaar 10 procent korting op het digitale Leer Management Systeem (LMS) van 
Kjenning. In vervolgjaren krijgen ze een korting van 5 procent. Het LMS-programma vormt een platform dat 
ondersteuning biedt bij het selecteren, volgen en geven van opleidingen. Een LMS kan gebruikt worden binnen een 
bedrijf om bij te houden welke werknemers welke scholing hebben gevolgd, volgen, of zullen volgen. Resultaten 
van de scholing kunnen worden gekoppeld aan bijvoorbeeld functiebeoordelingen. 

Daarnaast krijgen Aedes-leden ieder jaar 10 procent korting op hun opleidingspakket bij Kjenning. Hier in 
zijn opleidingen op maat (in company) en meer algemene volkshuisvestelijke opleidingen opgenomen over de 
volgende onderwerpen:

 � wonen, vastgoed en leefbaarheid 
 � Vereniging van Eigenaren 
 � onderhoud en beheer 
 � financiën 
 � communicatie en persoonlijke ontwikkeling 
 � management 
 � informatievoorziening en ICT.

 
Nieuwe corporatiemedewerkers kunnen bovendien kosteloos deelnemen aan de cursus Oriëntatie 
volkshuisvesting. Kjenning biedt alle opleidingsmodules vanuit één portaal aan: de KjenCampus. Hierdoor hoeven 
corporatiemedewerkers hun modules niet in verschillende leeromgevingen te halen. Leden van Aedes kunnen een 
maand lang een gratis account ontvangen om de mogelijkheden te ontdekken.

FINANCE IDEAS 
Finance Ideas Academy verzorgt financiële opleidingen voor de corporatiesector. Deze opleidingen zijn aan te 
passen op de wensen en vragen van corporatiemedewerkers. Aedes-leden krijgen 5 procent korting.

INFORMATIE
Voor meer informatie en aanmelding kunnen Aedes-leden terecht bij de opleidingsbureaus: 

 � Kjenning: (032) 023 74 88 of info@kjenning.nl 
 � Finance Ideas Academy: (0320) 23 74 85 of info@fi-academy.nl.

DOCUMENTATIE
 � Opleidingsaanbod Kjenning
 � Opleiding op maat bij Kjenning
 � Opleidingsaanbod Finance Ideas Academy
 � Online opleidingen en trainingen in het kort (Kjenning)
 � Opleidingen met korting voor corporatiemedewerkers (Aedes.nl).

mailto:info%40kjenning.nl%20?subject=
mailto:info%40fi-academy.nl?subject=
http://www.kjenning.nl/?pagina=opleiding_overzicht&opleiding=1
http://www.kjenning.nl/index.php?pagina=incompany
http://www.fi-academy.nl/
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/inkooppakketten/opleidingen-met-korting-voor-corporatiemedewerkers.xml
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4.2 DE CORPORATIE ACADEMIE
Leden van Aedes krijgen korting op de bemiddeling van opleidingsmakelaar De Corporatie Academie. Deze 
aanbieder inventariseert opleidingsvragen van corporaties en hun medewerkers en koppelt deze aan het best 
passende aanbod. De Corporatie Academie koopt de opleidingen voor de corporaties in en berekent een deel van 
de inkoopkortingen door in de opleidingen. Hoe meer corporatiemedewerkers opleidingen volgen, des te hoger de 
korting.

De Corporatie Academie ondersteunt bij de opleidingen:
 � Automatisering
 � Financieel en administratief
 � Huurrecht, wet- en regelgeving
 � E-learning
 � Kennis volkshuisvesting
 � Management en leidinggeven
 � Mondelinge communicatie
 � Persoonlijke ontwikkeling
 � Schriftelijke communicatie
 � Techniek
 � Veiligheid en Arbo
 � Woondiensten: de bewoner
 � Woondiensten: de woning
 � Individuele trajecten en coaching.

LEER MANAGEMENT SYSTEEM 
De Corporatie Academie biedt opleidingen aan via een Leer Management Systeem. Aedes-leden krijgen hierop 
10 procent korting. Iedere medewerker heeft in het systeem een persoonlijke pagina waarop de leeractiviteiten en 
certificaten worden beheerd. De manager heeft in het systeem de mogelijkheid om inschrijvingen goed te keuren 
en overzicht te houden op de leeractiviteiten van zijn afdeling. Voor het Leer Management Systeem gelden de 
volgende tarieven:

 � corporaties tot 100 medewerkers betalen € 22,50 per medewerker
 � corporaties tussen 100 en 125 medewerkers betalen een vast bedrag € 2.250,00 per jaar
 � corporaties boven de 125 medewerkers betalen € 18,00 per medewerker per jaar. 

INFORMATIE
Voor meer informatie en aanmelding kunnen Aedes-leden terecht bij:

 � De Corporatie Academie: (0341) 82 02 13 of info@decorporatie-academie.nl.

DOCUMENTATIE
 � Opleidingsaanbod De Corporatie Academie
 � Opleidingen met korting (Aedes.nl).

mailto:info%40decorporatie-academie.nl?subject=
http://www.decorporatie-academie.nl/opleidingen
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/inkooppakketten/opleidingen-met-korting.xml
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5 VERZEKERINGEN

5.1 COLLECTIEVE ZORGOVEREENKOMST CORPORATIESECTOR: AEVITAE (VGZ)
Aedes wil haar leden en hun medewerkers een zo goed mogelijk verzekeringspakket aanbieden. Daarom is er per 
2014 voor woningcorporaties een nieuwe collectieve zorgovereenkomst bij Aevitae afgesloten.

GEZOND PERSONEEL 
Werkgevers zijn steeds meer geld kwijt aan het gezond en productief houden van hun personeel. Dit komt 
omdat medewerkers vaker bezuinigen op (aanvullende) verzekeringen voor bijvoorbeeld de fysiotherapeut of 
bedrijfsarts. Dit verhoogt het risico op meer verzuim en dat kost de corporatie als werkgever geld.

PROJECTGROEP 
Een projectgroep bestaande uit de corporaties Rochdale, De Key, Eigen Haard is in 2013 met Aedes en 
verzekeringsmakelaar Aon op zoek gegaan naar een zorgverzekeraar die het beste aansluit op de toekomstige 
behoeften in de corporatiesector. Uitgangspunt was om de extra uitgaven voor preventie en behandeling van 
verzuim binnen de dekking van een zorgverzekering te brengen. Eindconclusie: Aevitae biedt de meeste voordelen 
aan corporaties en hun medewerkers.

BESPAARCHECK
Leden die overwegen om over te stappen kunnen kosteloos een quick scan laten doen door Aon. Met deze quick 
scan krijgen zij inzicht in de verschillen tussen hun huidige collectieve zorgverzekering en Aevitae op het gebied 
van premie en voorwaarden.

INFORMATIE
Voor meer informatie over het overstappen, het eventuele informeren van medewerkers of
een quick scan kunnen woningcorporaties terecht bij:

 � Maarten van Egmond, Aon-consultant: (010) 448 74 36 of Maarten.van.egmond@aonhewitt.com.

DOCUMENTATIE
 � Voordelen collectieve zorgovereenkomst Aevitae
 � Verzekeringen samen inkopen loont (Netwerk, Aedes-Magazine december 2013)
 � Collectieve zorgovereenkomst corporatiesector in 2014 (Aedes.nl).

mailto:Maarten.van.egmond%40aonhewitt.com?subject=
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/collectieve-verzekeringen/collectieve-zorgovereenkomst-corporatiesector-in-2.xml
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Voordelen werkgever Voordelen medewerkers
Extra arbeidsvoorwaarde (nieuwe) medewerkers Optimale dekking
Concurrentievoordeel arbeidsmarkt Lage premie
Eigen promotiepakket Ruime keuze
Extra binding medewerkers Het beste advies
Eenvoudig, snel en kosteloos Online gemak

5.2 VOORDELIGE VERZEKERINGEN VOOR CORPORATIEMEDEWERKERS: 
VIA MIJN WERK

Aedes biedt via corporaties een verzekeringspakket voor corporatiemedewerkers aan. Dit doet Aedes met de Via 
mijn werk-privéverzekeringen, een uitgebreid en voordelig pakket aan verzekeringen, onder andere op het gebied 
van aansprakelijkheid, rechtsbijstand, auto en inboedel.

VOORDELEN 
Het Via mijn werk-privépakket levert corporatiemedewerkers honderden euro’s voordeel per jaar op. Hieronder 
staan alle voordelen op een rij.

BESPAARCHECK
Aedes-leden die overwegen om over te stappen kunnen kosteloos een quick scan laten doen door Aon. Hiermee 
vergelijkt Aon de pakketten met de huidige verzekeringen van leden.

INFORMATIE
Voor meer informatie over aanmelden, informeren van medewerkers of een quick scan kunnen 
woningcorporaties terecht bij:  

 � Bas Provily, Aon-programmamanager: (010) 448 77 08 of bas.provily@aon.nl.

DOCUMENTATIE
 � Flyer met overzicht Via mijn werk verzekeringen en premies
 � Demo Via mijn werk verzekeringen
 � Aanmelden voor Via mijn werk
 � Voordelige verzekeringen voor corporatiemedewerkers (Aedes.nl).

mailto:bas.provily%40aon.nl?subject=
https://www.viamijnwerk.nl/?c=DEMO1
https://secure.aanmeld.nl/b5400/index.php?source=Aedes
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/collectieve-verzekeringen/voordelige-verzekeringen-voor-corporatiemedewerker.xml
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INFORMATIE
 � Rozanne Ernst: (06) 52687072 of rozanne.ernst@aonhewitt.com. 

DOCUMENTATIE
 � Toelichting Payroll Monitor
 � Opstartformulier Payroll Monitor
 � Opdrachtformulier Payroll Monitor
 � Besparen op salarisadministratie - Payroll Monitor (Aedes.nl).

5.3 BESPAREN OP SALARISADMINISTRATIE - PAYROLL MONITOR: AON HEWITT
Woningcorporaties lopen het risico dat ze te veel betalen aan sociale verzekeringspremies. Dit komt door 
veelvuldig veranderende wetgeving en complexe regels van de Belastingdienst. Hier zijn personeels- en 
salarisadministratiesystemen vaak niet op ingericht. Aedes-leden kunnen via Aon Hewitt met korting teveel 
betaalde premies terugvorderen en onbenutte subsidies en premiekortingen signaleren.

BESPARINGSONDERZOEK 
Aon Hewitt helpt corporaties met het voorkomen van overbodige kosten en signaleren van besparingen. Dit doet 
zij met behulp van een besparingsonderzoek (de Payroll Monitor). Aon Hewitt onderzoekt hierbij de personeels- 
en salarisgegevens en de correspondentie met de Belastingdienst van de afgelopen jaren. Zij brengen in kaart 
voor welke sociale verzekeringspremies u teveel heeft afgedragen en voor welke werknemers u recht heeft 
op premiekorting en subsidies. De besparingen kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Aon Hewitt vraagt 
uitsluitend een premie over het besparingsbedrag. Aedes-leden krijgen een korting van 15 procent en hoeven 
daardoor slechts 30 procent premie te betalen over dit bedrag.

mailto:rozanne.ernst%40aonhewitt.com?subject=
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/inkooppakketten/korting-voor-leden--besparen-op-salarisadministrat.xml


14 FINANCIËLE INKOOPVOORDELEN 2014

6 INKOOPPAKKETTEN  
 WONINGCORPORATIES

ADVIESDIENSTEN
 � Architecten
 � Bouwadvies
 � Financiële dienstverlening
 � Juridische dienstverlening
 � Kostendeskundige
 � Notaris
 � Taxaties onroerend goed
 � Overige adviesdiensten

AUTOLEASE /WAGENPARK

BEDRIJFSKOSTEN
 � Abonnementen, lidmaatschap 

en boeken
 � Catering
 � Drukwerk en repro
 � Kantoorartikelen
 � Kleding
 � Verzend- en transportdiensten
 � Overig

BEHEERDIENSTEN
 � Afvalcontainers
 � Beveiliging
 � Brandbeveiliging
 � Schoonmaak

BOUWKUNDIG AANNEMER
 � Aannemer, bouwkundig 

onderhoud
 � Aannemer, nieuwbouw
 � Asbestverwijdering
 � Dakbedekkingswerkzaamheden
 � Gevelonderhoud, schilderwerk, 

houtherstel
 � Glashandel
 � Onderhoud hang- en sluitwerk
 � Sloopwerken
 � Stukadoor

ENERGIEKOSTEN

GEMEENTELIJKE KOSTEN

HUUR ONROEREND GOED
 � Automatisering

ICT
 � Telecom

INFRA & GROEN
 � Groenvoorziening
 � Infrastructurele werken

INSTALLATIETECHNIEK
 � CV-onderhoud en -vervanging
 � Hydrofoorinstallaties
 � Installateurs - E
 � Installateurs - W
 � Liften
 � Rioolreiniging en -onderhoud
 � Schoorsteentechniek
 � Ventilatieinstallaties

LIDMAATSCHAP EN 
ABONNEMENTEN

 � Lidmaatschap, boeken en 
abonnementen

MATERIAALKOSTEN
 � Bouwmaterialen
 � Deuren
 � Gereedschap
 � Hang- en sluitwerk
 � Sleutels

OPLEIDING

PERSONEELSKOSTEN, EXTERN
 � Inleenkrachten
 � Uitzendbureau
 � Werving & Selectie

PROJECTONTWIKKELAAR

VERZEKERING

VvE’S

WONINGBEMIDDELING

ZONWERING/STOFFEERDER

ZORGINSTELLING

Met de inkooppakketindeling wil Aedes inkopers faciliteren en onderlinge samenwerking vereenvoudigen.  
De lijst is samengesteld voor en met verschillende inkopers in de corporatiebranche.
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7 INFORMATIEAANVRAAG FINANCIËLE  
 INKOOPVOORDELEN 2014

Ik ben lid van Aedes, lidnummer: .................................................................................

Naam woningcorporatie:  ..................................................................................

Adres:    ..................................................................................

Postcode & plaats:   ..................................................................................

Telefoonnummer:   ..................................................................................

Contactpersoon:   ..................................................................................

E-mail:    ..................................................................................

Ik wil graag meer informatie ontvangen over de volgende inkoopvoordelen: 
Netwerk Inkoop 
Dossier Inkoopsamenwerking 
Integriteitsmanagement 
Bedrijfsrecherche  
Aanstellingsonderzoek functionarissen 
Mobiele telefonie 
Beveiligde thuiswerkplekken en flexibele servercapaciteit 
Beveiligde breedbandinfrastructuur 
Beheer en de beveiliging van verschillende smartphones en tablets 
Op maat-opleidingen 
In company-opleidingen 
E-Learning-opleidingen 
Leer Management Systeem 
Collectieve zorgovereenkomst corporatiesector 
Voordelige verzekeringen voor corporatiemedewerkers 
Besparen op salarisadministratie - Payroll Monitor

U KUNT DIT FORMULIER MAILEN NAAR INKOOPSAMENWERKING@AEDES.NL ONDER VERMELDING 
VAN ‘INFORMATIEAANVRAAG AEDES INKOOPSAMENWERKING’. DE BETREFFENDE LEVERANCIERS 
ZULLEN VERVOLGENS CONTACT MET U OPNEMEN.
 
MAAR U KUNT DE INFORMATIEAANVRAAG OOK DIGITAAL INVULLEN EN VERZENDEN.

 

mailto:mailto:inkoopsamenwerking%40aedes.nl?subject=
http://forms.aedesnet.nl/inkoopvoordelen/


DISCLAIMER
Hoewel Aedes bij de vervaardiging en samenstelling van deze brochure en de inhoud daarvan de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid in acht neemt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende 
onjuistheden. De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van 
tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit die verband houdt met het 
gebruik van deze informatie. Aedes heeft op geen enkele wijze bemoeienis met, en aanvaardt dan ook geen 
aansprakelijkheid voor, de wijze waarop en de prijzen waartegen de in deze brochure genoemde bedrijven hun 
werkzaamheden verrichten. De hyperlinks in deze brochure kunnen leiden naar websites van derden. Aedes 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van deze hyperlinks, voor de informatie die het volgen van deze 
hyperlinks oplevert of voor de inhoud van de desbetreffende websites.

DISCLAIMER VERZEKERINGEN
De verantwoordelijkheid voor advies en toelichting op verzekeringen ligt niet bij Aedes. Aedes bemiddelt niet en 
adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking 
zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend.

© 2014, Den Haag

Vormgeving: Aedes vereniging van woningcorporaties
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