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Aan 
Provinciale Staten 
 

Onderwerp 
17e wijziging legesverordening 1998 provincie Flevoland 
 

 

1. Beslispunten 
1. De zeventiende wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 
1998 vast te stellen, waarbij met ingang van 1 januari 2013 de Tarieventabel 
2012 wordt ingetrokken en de Tarieventabel 2013 in werking treedt. 
 

2. Inleiding 
In de Statenvergadering van 8 januari 1998 is bij de vaststelling van de vige-
rende Legesverordening 1998 onder andere besloten dat de legestarieven 
jaarlijks dienen te worden aangepast in verband met loon- en prijsontwikke-
lingen. Voor de legestarieven in 2013 betekent dit een stijging van 1,75% ten 
opzichte van 2012. De gewijzigde tarieventabel dient voor het begin van het 
heffingsjaar te worden vastgesteld door uw Staten en gepubliceerd in het 
Provinciaal Blad. Bedragen in de tabel zijn afgerond op € 0,05 met uitzonde-
ring van de tarieven voor drukwerk die afgerond zijn op € 0,01. Gezien de ge-
ringe stijging zijn de promillages in titel 2.1.5 niet aangepast. 
 
Conform artikel 225 Provinciewet mogen de totale baten uit leges niet hoger 
zijn dan de totale lasten. Ons college heeft een toets op kostendekkendheid 
uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de legestarieven aan deze bepaling voldoen en 
dat er ruimte is om de tarieven aanvullend te verhogen.  
Een tariefaanpassing met meer dan de indexatie om zo de kostendekkendheid 
te vergroten achten wij echter niet opportuun. Dit in verband met de sig-
naalwerking in het huidig economisch tij en de verwachting dat de kosten-
dekkendheid nog zal wijzigen doordat de Omgevingdienst OFGV vanaf 2013 
een groot deel van de vergunningen en ontheffingen op het gebied van Water 
en Milieu verstrekt. Te zijner tijd zal daarom een nieuw onderzoek naar kos-
tendekkendheid plaatsvinden. 

 

3. Beoogd effect 
De legestarieven aan te passen aan loon- en prijsontwikkelingen, waardoor 
de huidige mate van kostendekkendheid van de leges gehandhaafd blijft.  

 
4. Argumenten 

1.1. De tarieven worden op grond van bestaand beleid jaarlijks geïn-
dexeerd. 
Conform het besluit uit 1998 vindt jaarlijkse aanpassing plaats. De in-
dexering is gebaseerd op de gewogen prijsmutatie voor de overheids-
consumptie voor het jaar t-1 (2012). Op basis van de Macro Economi-
sche Verkenning 2013 van september 2012 komt deze uit op 1,75%. 

1.2. Indexatie zorgt voor handhaving van het huidige niveau van kostendek-
kendheid. 
Door de tarieven jaarlijks te indexeren blijft de kostendekkendheid on-
der gelijkblijvende omstandigheden op hetzelfde niveau.  
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1.3. Het vaststellen van (wijzigingen op) de Legesverordening is de bevoegdheid van Provin-
ciale Staten. 
Conform de Provinciewet zijn Provinciale Staten bevoegd tot het vaststellen van belas-
ting- en heffingstarieven. De legestarieven vallen onder deze categorie. Provinciale Sta-
ten stellen altijd de hoogte van de tarieven vast, ongeacht of de leges door de provincie 
zelf of door de OFGV worden opgelegd. 

 
5. Kanttekeningen 

Geen      
 
6. Vervolgproces 

Na vaststelling vindt publicatie plaats in het Provinciaal Blad.      
 

7. Advies uit de Opinieronde 
      

 
8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 oktober 2012, nummer 1400217, 

 
     BESLUITEN: 
 
De zeventiende wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 1998 vast te stellen, 
waarbij met ingang van 1 januari 2013 de Tarieventabel 2012 wordt ingetrokken en de Tarieven-
tabel 2013 in werking treedt. 

      
 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 14 november 2012 (ov) / 
12 december 2012. 

 
griffier,                               voorzitter, 
 
 

 
9. Bijlagen 

17e wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 1998      
 
10. Ter lezing gelegde stukken 

      
 
 

  
 
 
 

 
 

 Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter, 
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HOOFDSTUK I:   ALGEMEEN 

Titel 1.1 Drukwerk 

Bepaling 1.1.1 

 
Tarief 2012 Tarief 2013 

1. Voor afgifte van geschreven of getypte stukken, dan wel af-
schriften of fotokopieën hiervan en fax, voor zover geen bijzon-
der tarief van toepassing is: per gehele of gedeeltelijke bladzij-
de op A4-formaat met een minimum van 

€ 0,19 met een 
minimum van 
€ 3,22 

€ 0,19 met een 
minimum van 
€ 3,28 

2. Voor de afgifte van losse afbeeldingen, kaarten, tekeningen en 
dergelijke op A4-formaat in zwart/wit met een minimum van:  
 

€ 0,19 met een 
minimum van 
€ 3,22 

€ 0,19 met een 
minimum van 
€ 3,28 

3. Voor de afgifte van losse afbeeldingen, kaarten, tekeningen en 
dergelijke op A4-formaat in kleur met een minimum van: 
 

€0,96 met een 
minimum van 
€ 3,22 

€0,98 met een 
minimum van 
€ 3,28 

4. Voor informatieverstrekking op een elektronische gegevensdra-
ger: 

€ 1,29 € 1,31 

5. De vorengenoemde en na te noemen tarieven worden verhoogd 
met de verzendkosten volgens de officiële posttarieven, indien 
de bescheiden op aanvraag van de belastingplichtige worden 
toegezonden. 

  

Titel 1.2 Bestuurstukken 

Bepaling 1.2.1 

1. Voor verstrekking van de provinciale programmabegroting of de 
provinciale jaarstukken: 

€ 19,20 € 19,55 

Bepaling 1.2.2 

1. Voor een abonnement op het Provinciaal Blad, per jaar: € 16,00 € 16,30 

 

 
TARIEVENTABEL 2013    
(behorende bij en deeluitmakende van de Legesverordening provincie 
Flevoland 1998) 

 Bijlage bij Statenvoorstel 
 
1 4 0 0 2 1 7  
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HOOFDSTUK II: WATER EN MILIEU 
 
Titel 2.1 Grondwaterbeheer 

Bepaling 2.1.1 

Tarief 2012 Tarief 2013 

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van 
de Waterwet, bedraagt voor het netto onttrekken van grondwater 
voor drinkwatervoorziening: 

a. tot 500.000 m3 per jaar 
b. vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar 
c. vanaf 1.000.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf 3.000.000 m3 per jaar 

 
 
 
 
€  2.872,10 
€  4.302,80 
€  7.164,35 
€ 21.482,50 

 
 
 
 
€ 2.922,35 
€ 4.378,10 
€ 7.289,75 
€ 21.858,45 

2. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4  van 
de Waterwet, bedraagt voor het netto onttrekken van grondwater 
voor industriële doeleinden: 

a. vanaf 150.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar 
b. vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar 
c. vanaf 1.000.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf 3.000.000 m3 per jaar 

 
 
 
 
€  2.872,10 
€  4.302,80 
€  7.164,35 
€ 21.482,50 

 
 
 
 
€ 2.922,35 
€ 4.378,10 
€ 7.289,75 
€ 21.858,45 

3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4  van 
de Waterwet bedraagt voor het onttrekken van grondwater voor 
warmte koude opslag: 

a. tot 100.000 m3 per jaar 
b. vanaf 100.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar 
c. vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar 
d. vanaf 1.000.000 m3 per jaar 

 
 
 
 
€ 1.055,90 
€ 4.360,95 
€ 5.814,55 
€ 8.721,90 

 
 
 
 
€ 1.074,40 
€ 4.437,25 
€ 5.916,30 
€ 8.874,55 

4. Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeen-
komstige toepassing op: 

a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver-
strekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van 
de Waterwet voor het infiltreren van water; 

b. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver-
strekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4  
van de Waterwet voor het onttrekken van grondwater en 
het infiltreren van water, met dien verstande dat de hoe-
veelheid te infiltreren water bij de vaststelling van het 
tarief buiten beschouwing wordt gelaten; 

c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzi-
gen, aanvullen of intrekken van voorschriften van een 
vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Grondwater-
wet en/of artikel 6.4 van de Waterwet met dien verstan-
de dat uitgegaan wordt van de al vergunde hoeveelheid 
m3 grondwater en het tarief verlaagd wordt met 75%; 

d. het in behandeling nemen van een verzoek om een ge-
doogverklaring met dien verstande dat het tarief met 90% 
wordt verlaagd. 
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Bepaling 2.1.2 
 
1. De in bepaling 2.1.1 genoemde tarieven worden: 

a. indien bij de aanvraag een milieueffectrapportage wordt 
overgelegd, met 50% verhoogd; 

b. verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager 
meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit een 
begroting die terzake door of vanwege Gedeputeerde 
Staten is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel 
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijf-
de werkdag na de dag waarop de begroting van de ex-
terne advieskosten aan de aanvrager ter kennis is ge-
bracht. Bedragen de werkelijke kosten minder dan het 
aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan 
wordt voor het verschil restitutie verleend. 

  

 
Titel 2.2 Ontgrondingen 
 
Bepaling 2.2.1 

Tarief 2012 Tarief 2013 

1.  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 8, 
tweede lid juncto artikel 3 van de Ontgrondingenwet, bedraagt 
voor ontgrondingen voor de doeleinden natuurontwikkeling en 
archeologie: 

 
 
 
 
€ nihil 

 
 
 
 
€ nihil 

2. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 8, 
tweede lid juncto artikel 3 van de Ontgrondingenwet, bedraagt 
voor ontgrondingen die opgenomen zijn in artikel 10.4 (‘Eenvou-
dige vergunningprocedure’) van de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland: 

 
 
 
 
 
€ 1.744,40 

 
 
 
 
 
€ 1.774,95 

3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 8, 
tweede lid juncto artikel 3 van de Ontgrondingenwet, bedraagt 
voor ontgrondingen voor andere dan de in lid 1 en 2 genoemde 
doeleinden: 

a. tot 10.000 m3 per jaar 
b. vanaf 10.000 m3 tot 100.000 m3 per jaar 
c. vanaf 100.000 m3 per jaar 

 
 
 
 
 
€  2.872,10 
€  7.164,35 
€ 12.887,40 

 
 
 
 
 
€ 2.922,35 
€ 7.289,75 
€ 13.112,95 
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4. Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeen-

komstige toepassing op het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschrif-
ten van een vergunning als bedoeld in artikel 8, tweede lid 
juncto artikel 3 van de Ontgrondingenwet, met dien verstande 
dat  

- indien de wijziging betrekking heeft op vergroting van 
de omvang van de ontgronding: het in het eerste, twee-
de en derde lid omschreven tarief wordt gehanteerd, 
voor zover het de vergroting betreft, 

- voor andere wijzigingen uitgegaan wordt van de omvang 
van de vergunde hoeveelheid m3 ontgronding en het ta-
rief verlaagd wordt met 75%. 

  

 

Bepaling 2.2.2 
 
1. De in bepaling 2.2.1 genoemde tarieven worden: 

a. indien bij de aanvraag een milieueffectrapportage wordt 
overgelegd, met 50% verhoogd; 

b. verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager 
meegedeelde externe advieskosten, blijkende uit een 
begroting die terzake door of vanwege Gedeputeerde 
Staten is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel 
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijf-
de werkdag na de dag waarop de begroting van de ex-
terne advieskosten aan de aanvrager ter kennis is ge-
bracht. Bedragen de werkelijke kosten minder dan het 
aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan 
wordt voor het verschil restitutie verleend. 

  

 
Titel 2.3 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 

Bepaling 2.3.1 

Tarief 2012 Tarief 2013 

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om 
ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet hygiëne en veilig-
heid badinrichtingen en zwemgelegenheden bedraagt: 

€ 255,80 € 260,30 
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Titel 2.4 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
 
Bepaling 2.4.1 

Tarief 2012 Tarief 2013 

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning  voor een project bedraagt de som van 
de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of 
handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat 
en waarop de aanvraag betrekking heeft.  

  

2.  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op: 

- een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder a van de Wet Algemene Bepalingen Omgevings-
recht; 

- een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder b van de Wet Algemene Bepalingen Omge-
vingsrecht; 

- een activiteit waarbij sprake is van planologisch afwij-
kend gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
c van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht; 

- het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk 
met het oog op de brandveiligheid, als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder d van de Wet Algemene Bepalin-
gen Omgevingsrecht; 

- activiteiten met betrekking tot monumenten of be-
schermde stads- en dorpsgezichten als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder f van de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht; 

- een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder g en h van de Wet Algemene Bepalingen Omge-
vingsrecht; 

- een activiteit waarvoor ingevolge een bepaling in een 
verordening van de betreffende gemeente een onthef-
fing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste of 
tweede lid, van de Wet Algemene Bepalingen Omge-
vingsrecht; 

worden de leges, die op grond van de onderhavige verordening 
voor andere activiteiten verschuldigd zijn, verhoogd met het 
bedrag dat voor de bovengenoemde activiteiten door de betref-
fende gemeente aan leges zouden worden geheven wanneer 
voor die activiteiten door die gemeente een (omgevings-)  
vergunning zou worden verleend. Deze verhoging wordt vooraf-
gaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag door of 
vanwege Gedeputeerde Staten aan de aanvrager meegedeeld, 
blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege de 
betreffende gemeente is opgesteld. 

p.m. : 
voor bereke-
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.4.1.2. 

p.m. : 
voor berekening 
van de hoogte 
zie de om-
schrijving bij 
2.4.1.2. 

3.  Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behan-
deling genomen op de vijfde werkdag  na de dag waarop de 
begroting van de externe advieskosten (bijv. van de gemeente) 
aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Bedragen de werkelijke 
kosten minder dan het aan de hand van de begroting geraamde 
bedrag, dan wordt voor het verschil restitutie verleend.  
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Titel 2.5 Elektriciteitswet 1998 c.a.  

Bepaling 2.5.1  

Tarief 2012 Tarief 2013 

1. Bouwkosten 
Onder ‘bouwkosten’ wordt in deze titel verstaan de aanne-
mingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, 
eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de 
uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 
(UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze 
ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbe-
lasting) als bedoeld in normblad NEN 2631, uitgave 1979, of 
zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.   

  

2. Inpassingsplan 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot 
het vaststellen van een inpassingsplan zoals bedoeld in 3.26, 
eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening: 

-     20% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 
indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrij-
gen van een vergunning voor het bouwen van een bouw-
werk. 

p.m. : 
voor bereke-
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.2. 

p.m. : 
voor bereke-
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.2. 

3. Bouwvergunning/omgevingsvergunning 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
bouwvergunning, c.q. omgevingsvergunning zoals bedoeld in 
artikel 1 eerste lid van de Woningwet in verband met de be-
voegdheden en verplichtingen van gedeputeerde staten op 
grond van artikel 9e, derde lid, Elektriciteitswet 1998: 

-     indien de bouwkosten minder bedragen dan 
€ 1.000.000,00: 24 ‰ van de bouwkosten; 

-     indien de bouwkosten liggen tussen € 1.000.000,00 en 
€ 10.000.000,00:  12 ‰ van de bouwkosten boven 
€ 1.000.000,00 vermeerderd met € 24.000,00; 

-     indien de bouwkosten liggen tussen € 10.000.000,00 en 
€ 100.000.000,00:  3 ‰ van de bouwkosten boven 
€ 10.000.000,00 vermeerderd met € 132.000,00; 

-     indien de bouwkosten meer bedragen dan € 
100.000.000,00:  1 ‰ van de bouwkosten boven € 
100.000.000,00 vermeerderd met € 402.000,00. 

p.m. : 
voor bereke-
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.3. 

p.m. : 
voor bereke-
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.3. 

4. Schetsplan 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
beoordeling van een schetsplan:  

-     20% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 
indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrij-
gen van een vergunning voor het bouwen van een bouw-
werk. 

p.m. : 
voor bereke-
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.4. 

p.m. : 
voor bereke-
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.4. 
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Tarief 2012 
 
Tarief 2013 

5. Bouwvergunning/omgevingsvergunning eerste fase 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
eerste fase van een bouwvergunning, c.q. omgevingsvergunning 
zoals bedoeld in artikel 40 lid 1, Woningwet c.q. artikel 2.5 
Wabo in verband met de bevoegdheden en verplichtingen van 
gedeputeerde staten op grond van artikel 9e, derde lid, Elektri-
citeitswet 1998 derde lid: 

-     30% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 
indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrij-
gen van een vergunning voor het bouwen van een bouw-
werk. 

p.m. : 
voor bereke-
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.5. 

p.m. : 
voor bereke-
ning van de 
hoogte zie de 
omschrijving 
bij 2.5.1.5. 

6 Verrekening schetsplan en eerste fase bouwvergun-
ning/omgevingsvergunning 
Indien voorafgaand aan een aanvraag bouwvergunning voor dat 
bouwwerk een schetsplan is beoordeeld of een eerste fase 
bouwvergunning/omgevingsvergunning in behandeling is geno-
men worden de leges die daarvoor zijn geheven verrekend met 
de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag bouw-
vergunning/omgevingsvergunning. Dit is niet van toepassing op 
de kosten voor het onderdeel Inpassingsplan.   

  

 
 
HOOFDSTUK III:       VERKEER EN VERVOER 

Titel 3.2 Wegenverkeerswet 1994, Reglement verkeersregels en verkeerstekens, Regeling 
voertuigen, Binnenvaart Politie Reglement en Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevo-
land  

Bepaling 3.2.1 
 
  

Tarief 2012 Tarief 2013 

1. Voor afgifte van een ontheffing bij of krachtens de Wegenver-
keerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 of het Binnenvaart Politie Reglement: 
 

€ 86,25 € 87,75 

2.  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver-
krijgen van een ontheffing voor een motorvoertuig, op grond van 
artikel 9.1 van de Regeling voertuigen: 
- voor een periode van drie jaar: 
   1 tot 10 voertuigen 
  10 tot 20 voertuigen 
  20 tot 30 voertuigen 
  30 en meer voertuigen 
 
- eenmalig: 
   1 tot 10 voertuigen  
  10 tot 20 voertuigen 
  20 tot 30 voertuigen 
  30 en meer voertuigen  

 
 
 
 
€  86,35 
€ 172,60 
€ 259,70 
€ 345,25 
 
 
€  43,25 
€  86,35 
€ 128,45 
€ 172,60 

 
 
 
 
€ 87,85 
€ 175,60 
€ 264,25 
€ 351,30 
 
 
€ 44,00 
€ 87,85 
€ 130,70 
€ 175,60 
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Bepaling 3.2.2 

   
Tarief 2012 

 
Tarief 2013 

1. Het tarief voor het in behandeling van een aanvraag om onthef-
fing op grond van hoofdstuk 9 van de Verordening voor de fysie-
ke leefomgeving Flevoland bedraagt:   

€ 324,30 € 330,00 

2. Geen leges wordt in rekening gebracht voor de behandeling van 
aanvragen om de plaatsing van herdenkingstekens, tijdelijke 
borden van particulieren, schutten en aanvragen door andere 
overheden. 

  

 

HOOFDSTUK IV:        OVERIGE DIENSTEN 

Bepaling 4.1.1 

  
Tarief 2012 Tarief 2013 

1. Verschuldigd is voor iedere administratieve dienst, voor zover 
niet afzonderlijk genoemd, per half uur: 

€ 43,25 € 44,00 

  
 
 


