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Verzekeren, het is iets waar iedereen mee te maken heeft. Maar soms is het
ook een onderwerp waar we ons maar niet al te veel in willen verdiepen.
Lastige materie, onvoldoende inzicht, het zal wel meevallen, te duur ………
allerlei excuses. En toch, goed nadenken over de risico’s die we lopen en
wat de gevolgen daarvan kunnen zijn kan veel narigheid voorkomen en ook
geld besparen.
Je hoeft toch niet alles te verzekeren?
Zeker, je hoeft niet alles te verzekeren. Behalve die verzekeringen die wettelijk
verplicht zijn, de zorgverzekering en de WA voor motorrijtuigen, bent u geheel vrij
in uw keuze wat u wel en wat u niet wilt verzekeren. Het is daarom van belang
om uzelf de volgende 2 vragen te stellen: Wat kan ik zelf dragen en wat wil ik
zelf dragen. Onderverzekering of niet verzekeren kan bij schade ﬂinke ﬁnanciële
consequenties hebben en het is goed zich hiervan bewust te zijn.
De verzekering dekt niet uitsluitend de financiële schade
Uiteraard denkt u bij verzekeren op de eerste plaats aan het vergoeden van de
ﬁnanciële gevolgen van een schade. En dat is zeker belangrijk, maar het gaat
verder dan dat. Betrokken raken bij een schade is op zich al vervelend genoeg.
De hulp die u krijgt bij het regelen van bijkomende zaken is daarom dikwijls heel
welkom. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van vervangende woonruimte na een
ﬂinke brand, het regelen van een terugreis bij een calamiteit tijden de vakantie,
of de contacten met de tegenpartij onderhouden tijdens het afwikkelen van een
vervelende aansprakelijkheidsschade. Ook daarom bent u verzekerd!
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Ben ik goed of voldoende verzekerd?
Of u nu uitsluitend particuliere verzekeringen afgesloten heeft of ook zakelijke
omdat u zelfstandig ondernemer bent,
kunt u zich bijvoorbeeld het volgende
afvragen:
• Mijn auto is inmiddels 8 jaar oud en
nog steeds all risk verzekerd. Moet
dat zo blijven?
• Ik heb mijn huis ﬂink uitgebouwd.
Klopt de verzekerde herbouwwaarde
nog wel?
• Er is het een en ander gewijzigd in
mijn bedrijfsactiviteiten. Is mijn be-

drijfsaansprakelijkheidsverzekering
daar nog voldoende op afgestemd?
Het is niet altijd gemakkelijk om zelf te
kunnen overzien wat wel en wat niet
noodzakelijk is en mede daarom bent u
verzekerd bij Onderlinge Verzekeringen
Haarrijn. Bij ons bent u ook verzekerd
van het krijgen van een goed en eerlijk
advies. Want zoals u weet is Onderlinge
Verzekeringen Haarrijn van en voor de
leden én werkt zonder winstoogmerk.
Als u vragen heeft over uw lopende
polissen of geïnformeerd wilt worden
over andere verzekeringen, u kunt altijd
bij ons aankloppen voor advies.

Altijd dichtbij
Wij hechten veel waarde aan een goede
bereikbaarheid. U bent daarom op werkdagen welkom op ons kantoor aan de
Theo van Baarenstraat 1 (hoek Schoolstraat) in Vleuten of u kunt telefonisch of
per email contact met ons opnemen. Wij
adviseren u graag of maken desgewenst
een afspraak met één van onze buitendienstmedewerkers voor een bezoek bij
u thuis of uw bedrijf.
Als u (nog) geen lid bent van Onderlinge
Verzekeringen Haarrijn dan informeren
wij u graag over onze mogelijkheden en
kunnen desgewenst geheel vrijblijvend
een oﬀerte maken.

INTERVIEW DE ROOIJ TUINEN
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Terugblik succesvolle officiële opening en open dag

Vrijdagmiddag 2 oktober opende de
heer J. van Zanen, burgemeester van
de gemeente Utrecht, officieel het
nieuwe pand van Onderlinge Verzekeringen Haarrijn aan de Theo van
Baarenstraat 1 in Vleuten. Twee jonge
voetballers van het door ons gesponsorde G-team van PVCV schopten
samen met de burgemeester met een
bal symbolisch de ingang open.
Vervolgens werd er dankbaar gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om het
pand te bezichtigen.

licht kon opsteken over elektronische
beveiliging, hang- en sluitwerk en
blusmiddelen. Bij de Vrijwillige Brandweer Vleuten Haarzuilens kon men
aan den lijve ervaren hoe het is om in
een beschermend brandweerpak op

De dag erna vond de Open Dag plaats
voor leden en geïnteresseerden. Deze
dag werd druk bezocht en de sfeer
was goed. Veel belangstelling ging uit
naar de Preventiemarkt waar men zijn

zoek te gaan naar een slachtoﬀer in een
kamer die vol rook staat. Ook de ritjes
door Vleuten met de brandweerwagen
waren erg in trek. De gasten konden
door middel van een prijsvraag laten
zien of zij kennis hadden van verzekeren.
Deze prijsvraag werd gretig ingevuld
want men kon er een weekendje weg
mee winnen. Ook aan de kinderen was
gedacht. Zij konden worden geschminkt,
een kleurplaat maken en er zat een
aardigheidje verstopt in de grabbelton.
Dit alles onder het genot van een hapje
en een drankje.
We kijken tevreden terug op een
geslaagde dag.

SOBH, Installatiebureau voor
Tempel, de Afdeling Preventie van
De Vier Balken en
gaat uit naar Doe Het Zelf van den
Vleuten Haarzuilens, Restaurant
uis B.V., de Vrijwillige Brandweer
ersl
Kipp
n
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eilig
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Onze dank

SOBH
AFD PREVENTIE

3

Nieuwe medewerkers
Afgelopen periode is ons team versterkt
met 2 medewerkers. Wij stellen beide
nieuwe collega’s graag aan u voor.

Ingrid Vlooswijk (r)
Op het nieuwe kantoor heeft Ingrid Vlooswijk
inmiddels haar draai gevonden.
Voor de fusie verzorgde Ingrid de werkzaamheden bij OBM Montfoort, van eerste contact en polisverwerking tot de uiteindelijke
afhandeling van schades. Letterlijk dichtbij
de leden, want Ingrid sprong na een telefoontje regelmatig op de ﬁets om de leden
thuis te bezoeken. In 2009 heeft Ingrid haar
ouders opgevolgd als administrateur bij
OBM Montfoort. Zij heeft het Onderlinge
gevoel dan ook van huis uit meegekregen: werken voor
de leden, met een stukje nuchterheid en gezond boerenverstand. Na de fusie is Ingrid met enthousiasme aan
de slag gegaan bij Onderlinge Verzekeringen Haarrijn.
Het werken in een team was even wennen maar heeft
buiten de gezellige werksfeer meer voordelen. Over en
weer worden de ervaringen van beide Onderlingen uitgewisseld. Bij Onderlinge Verzekeringen Haarrijn is het
werk wat meer verdeeld en heeft ieder zijn eigen aandachtsgebied zoals acceptatie, schade en ledenbezoek.
Ingrid werkt op maandag, woensdag en donderdag en
verzorgt de opstal- en inboedelpolissen voor zowel de
particuliere als (agrarische) bedrijven, maar ook voor de
overige verzekeringen kunt u bij haar terecht. De leden
die zijn meegekomen uit OBM Montfoort hoopt zij nog
veel te spreken en met de Haarrijn-leden maakt zij graag
verder kennis.
Thuis is Ingrid vaak bezig met klussen in en om het huis.
Zij kijkt graag naar woonprogramma’s en Engelse detectives, maar leest ook graag een goed boek. Ingrid is
getrouwd met Ad Vlooswijk, die een fruitbedrijf en plattelandswinkel in Linschoten heeft. Ingrid heeft twee zonen
van 13 en 15 jaar, die voetballen bij MSV’19 in Montfoort.

Anita Dost
Op advies van de Nederlandsche Bank is halverwege
dit jaar het bestuur van Onderlinge Verzekeringen Haarrijn gewijzigd in een Raad van Bestuur en een Raad
van Commissarissen. Om hieraan goede secretariële
ondersteuning te kunnen bieden is in september Anita in
dienst gekomen. Anita is in heel haar carrière werkzaam
geweest als (directie)secretaresse voor zowel commerciele als non-proﬁt organisaties. De laatste zes jaar was zij
in dienst bij de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen in Nederland die de belangen behartigt
van de aangesloten onderlingen, waaronder ook Onderlinge Verzekeringen Haarrijn. Anita voelt zich helemaal
thuis in de onderlinge branche en de stap naar Onderlinge Verzekeringen Haarrijn was snel gemaakt. Ze treft
bij deze Onderlinge een ﬁjn team gemotiveerde collega’s
aan met hart voor de klanten. Anita zet haar enthousiasme en ervaring graag in om alles optimaal te regelen voor
‘haar mannen’ van de RvB en RvC.
Op de dagen dat ze niet werkt houdt Anita zich bezig met
haar gezin. Ze woont in Wijk bij Duurstede, is getrouwd
en heeft 2 kinderen. In haar vrije tijd is ze ’s zomers vaak
te vinden aan boord van haar zeilboot. Ook maakt ze na
een werkdag graag nog een wandeling met haar zoon.

Aquarellen van
Hannie Rieuwerts
Onze speciale dank gaat uit naar Hannie Rieuwerts die met
haar aquarellenexpositie ons pand opvrolijkt. Hiernaast ziet u
haar schilderij van de theekoepel langs de Vecht in Maarssen.
Nieuwsgierig naar het werk van Hannie Rieuwerts?
Kom gerust een kijkje nemen bij ons op kantoor of bezoek
haar website: www.aquarieuwerts.nl
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Extra aandacht voor preventie kan veel leed voorkomen
In het artikel over onze open dag, elders in dit nummer, leest u over de Preventiemarkt die we hebben georganiseerd.
Velen bezochten de stands over goed(gekeurd) hang- en sluitwerk, elektronische beveiliging en brandblusapparatuur.
Hierbij willen we nog eens benadrukken dat door het nemen van preventieve maatregelen het dikwijls mogelijk is schade
te voorkomen of te verminderen. Het is van groot belang om ook uw situatie eens kritisch te bekijken.
Wat heeft u al gedaan aan preventie
en wat zou u nog meer kunnen doen?
Brandblusapparatuur
In met riet gedekte woningen en
bedrijfsgebouwen is de aanwezigheid
van brandblus- en/of detectieapparatuur
dikwijls verplicht gesteld. Toch is het
verstandig om ook daar waar die verplichting niet geldt preventiemateriaal in
de vorm van bijvoorbeeld brandblusser,
rookmelder, watermelder en branddeken
bij de hand te hebben. Meer daarover
leest u op onze site www.ovmhaarrijn.
nl onder het kopje Klantenservice/Preventie. Onze preventieafdeling adviseert
en levert op verzoek apparatuur aan
zowel particulieren als bedrijven. De via
ons aangeschafte brandblussers worden tevens 1 keer in de 3 à 4 jaar gratis
gecontroleerd. Als u hier meer over wilt
weten kunt u contact met ons opnemen.

Goed(gekeurd) hang- en sluitwerk
Er wordt wel eens gezegd: ‘De gelegenheid maakt de dief’. En het overgrote
deel van de inbraken wordt inderdaad
nog steeds gepleegd door de ‘gelegenheidsdief’. Dat betekent dat hij die plekken uitzoekt waar snel en gemakkelijk
binnengekomen kan worden. Dus door
insluiping of eenvoudig open te breken
deuren of ramen. Bovendien wordt hij
niet graag gezien. Dus verlichting, het
laag houden van struiken en geen klimmateriaal in de buurt is al een eerste
reden om maar even verder te kijken.
Daarnaast is het van belang dat de
ramen en deuren voorzien zijn van stevig hang- en sluitwerk. Controleer eens
uw sloten. Gekeurd hang- en sluitwerk
is bijvoorbeeld het materiaal dat het
keurmerk van SKG voert met de daarbij
behorende sterren.
*

zelfstandig minder dan 3 minuten
inbraakwerendheid
** zelfstandig minimaal 3 minuten
inbraakwerendheid
*** zelfstandig minimaal 5 minuten
inbraakwerendheid
Deze tests werden afgenomen met klein
inbraakmateriaal, zoals meestal gebruikt
wordt door de gelegenheidsinbreker.
Meer hierover en over de eisen om te

voldoen aan het certiﬁcaat PKVW (Politie
Keurmerk Veilig Wonen) kunt u vinden op
www.politiekeurmerk.nl.
Elektronische beveiliging
Er kunnen redenen zijn om over te gaan
op elektronische beveiliging. Misschien
omdat u zich hierbij prettiger voelt, op
een inbraakgevoelige plaats woont of
een bovengemiddelde inboedel bezit.
Dit laatste is zeker het geval als de totale
waarde van inbraakgevoelige zaken zoals
audiovisuele en computerapparatuur,
lijfsieraden en bijzondere bezittingen
zoals zilver, kunst, antiek, verzamelingen
etc. het bedrag van € 50.000,- overschrijdt.
Zonder volledig te zijn, willen wij met dit
artikel uw aandacht vragen weer eens
extra stil te staan bij uw situatie. Bekijk
eens kritisch de situatie in en rond uw
woning. En heeft u twijfels, informeer
bij een goede doe-het-zelfzaak of een
bedrijf voor elektronische beveiliging.
Voor informatie over de eisen die de verzekeraar in uw geval zou kunnen stellen
of over brandblusapparatuur kunt u contact opnemen met Onderlinge Verzekeringen Haarrijn. U weet ons te vinden.

Wist u de juiste antwoorden op onze
prijsvraag?
Tijdens de open dag konden onze gasten hun kennis van verzekeren testen in onze
prijsvraag. Veel mensen deden mee want er was een heerlijk weekend weg mee te
winnen!
EEN SELECTIE UIT DE VRAGEN MET ANTWOORDEN:
• Zijn uitwonende studerende kinderen op een particuliere aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd? Ja, kinderen die uitwonend zijn om studieredenen, zijn
meeverzekerd.
• Wat is het percentage assurantiebelasting in 2015? 21% vanaf 1 januari 2013.
• Valt de keuken in uw eigen woning onder de inboedel- of opstalverzekering?
De opstalverzekering.
• Vanaf welke leeftijd zijn kinderen verplicht om een eigen zorgverzekering af te
sluiten? Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 18e verjaardag.
• Binnen hoeveel dagen na het boeken van een reis dient een annuleringsverzekering
afgesloten te worden? Binnen 7 dagen.

De winnaar is Piet Griffioen uit Vleuten!

Wij wensen Piet en zijn vrouw een heel ﬁjn verblijf in het mooie Drenthe.

Daniëlle Daalhuizen overhandigt de
waardecheque aan Piet Griffioen
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STEEF VAN BILJOUW: ONZE OUD-ADMINISTRATEUR NU RECREATIEONDERNEMER

Iets anders gaan doen is een karakterkwestie
Leden die al wat langer bij Onderlinge Verzekeringen Haarrijn verzekerd zijn kennen hem nog wel: Steef van Biljouw
(54 jaar), oud-administrateur van de Onderlinge. Met zijn gezin woonde hij in de jaren ’80 en ’90 boven ons oude kantoor
aan de Stationsstraat. Hij verhuisde eind jaren negentig naar Drenthe. Nu, bijna 20 jaar later, vroegen wij hoe het met
hem gaat.
Natura2000-gebied. Een hele uitdaging want het is een kunst
om met het oog op de zware natuurwetten toch deze lodges
te realiseren. We werken met aardwarmte en de architectuur
is met de natuur vermengd. Zo is er begroeiing en beplanting
op het dak. Het heeft Scandinavische elementen, met een hot
tub, sauna en speksteenkachel. Een hele beleving om een keer
mee te maken. Hoe ik nu met mijn gasten omga is een parallel
met hoe je als onderlinge verzekeraar met je leden omgaat.’
Zijn enige link met zijn oude regio is eigenlijk nog Onderlinge
Verzekeringen Haarrijn waar hij nog altijd is verzekerd, ook
al is het zo ver weg. Leden die uitvliegen mogen toch vaak
wel bij de maatschappij blijven. ‘Het is leuk om te zien hoe de
Onderlinge met een eigen visie en onderscheidend vermogen is
doorgegroeid en ontwikkeld’, vindt Steef. Bij de Onderlinge had
hij vanzelfsprekend heel veel contact met agrarische bedrijven.
‘Als je een bijdrage kunt leveren met ontzorging/verzekeren,
preventie en schadeafhandeling geeft dat voldoening’, meent
Steef. ’Op het moment van schade kom je er pas achter wat
je aan een verzekeraar hebt: bij Onderlinge Verzekeringen
Haarrijn zit dat goed.’
In Wapserveen runt hij het bedrijf De Vier Eiken, een groepsaccommodatie in een klassieke boerderij in een natuurlijke
omgeving. Een heel ander werkgebied dan verzekeren: ‘Wij
zijn hier eigenlijk bij toeval terechtgekomen nadat wij op een
terugreis van een verregende vakantie zelf hier nog een paar
dagen in de regio verbleven.’ Daarna zocht hij bewust naar
een project als dit: na jaren in de verzekeringswereld werd hij
recreatieondernemer.
In zijn tijd bij de Onderlinge maakte hij veel veranderingen mee.
Steef kwam naast de toenmalige administrateur Jaap Sprong
bij de maatschappij te werken. ‘Het was een tijd vol verandering, we gingen meer automatiseren en de Onderlinge verzekeraars kregen te maken met meer concurrentie van de grotere
maatschappijen. Hieraan konden wij aardig het hoofd bieden,
mede doordat wij niet alleen brandverzekeringen in het pakket
hadden maar ook andere verzekeringen gingen aanbieden.’ Hij
had het uitstekend naar zijn zin bij de Onderlinge. Maar waarom dan toch weg en nog wel naar het oosten van het land? ‘Ik
kom uit een ondernemersgezin: mijn vader en opa hadden al
ruilzaken. Ik wilde dus ook per se door in een onderneming. Ik
koos voor recreatie en toerisme, gewoon omdat het een mooie
uitdaging was.’
‘Ik heb altijd goed overleg gehad met het bestuur en met de
voorzitters Joop Oostrom en Kees Vernooij. Het waren goede
tijden waarin ik veel heb geleerd en ik zie veel parallellen.
Servicegerichtheid, onderscheidend vermogen, persoonlijke
aandacht, korte lijnen en een schappelijke manier van
communiceren, het zijn allemaal dingen die Onderlinge Verzekeringen Haarrijn uitdroeg en ik nu nog steeds belangrijk
vind. Ik heb de boerderij eigenhandig verbouwd tot groepsaccommodatie en het sloeg meteen aan. Nu, 16 jaar verder,
ben ik weer aan het vernieuwen en verbreden. Ik bied ook
bijzondere vakantiewoningen, natuurlodges, middenin een
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Bent u benieuwd naar de onderneming van Steef van Biljouw?
Kijk eens op www.deviereiken.nl.

HAARRIJN ACTUEEL
(door Jaap Bijleveld)
Op het moment dat u deze extra
editie van onze infokrant leest is
het jaar 2015 alweer bijna om. Het
was voor Onderlinge Verzekeringen
Haarrijn een jaar met veel hectiek.
Graag praat ik u even bij over de
belangrijkste gebeurtenissen.
De verhuizing is een feit! Ik mag namens
alle collega’s melden dat ons nieuwe
kantoor aan de Theo van Baarenstraat 1
een goede keus is. Meer kantoorruimte,
meer parkeergelegenheid en een professionele uitstraling. Elders in dit blad
kunt u meer lezen over de opening en
de open dag van begin oktober. Als u
nog niet op het nieuwe kantoor bent
geweest, bent u van harte welkom.
De fusie met OBM Montfoort is een feit
en de integratie van de administratie
verloopt goed. Wij zijn begonnen met
de voorbereiding van de conversie van
de brand- en overige polissen per 1
januari a.s. Een ﬂinke klus, maar ook
een uitdaging om dit zorgvuldig tot een
goed einde te brengen.

Jaap Bijleveld is sinds 2001 directeur van
Onderlinge Verzekeringen Haarrijn. Door zijn
bevlogenheid en nuchtere “met m’n poten
in de klei” mentaliteit heeft hij al vele nieuwe leden kunnen overtuigen van de nauwe
betrokkenheid van het Haarrijn team. Leden
ervaren deze betrokkenheid als prettig en
waardevol. Indien nodig springt hij na een
telefoontje in de auto en staat hij even later
bij je op de stoep. Waar vind je dat nog!

Karin Oelderik
Jaap doet de buitendienstactiviteiten
samen met Karin Oelderik. Als adviseur
particuliere en zakelijke verzekeringen
komt zij regelmatig bij de mensen thuis.
Zij woont al geruime tijd in Vleuten en
weet wat er speelt in de regio. Karin is een
deskundige, betrokken en enthousiaste
adviseur die u graag verder helpt.

Als sponsor van de Vleutense voetbalvereniging PVCV zijn wij dit jaar de actie
‘leden voor leden’ gestart. Een voor ons
nieuwe wijze van sponsoren. Wij helpen
deze voetbalvereniging aan extra
sponsorinkomsten zodra een PVCV-lid
(of gezinslid) zich aanmeldt als lid bij
onze Onderlinge. Meer informatie vindt
u elders in deze uitgave.

Tot slot ben ik zeer verheugd te kunnen melden dat Onderlinge Haarrijn
samen met drie collega-Onderlinge
Verzekeraars (uit Zegveld, Vinkeveen
en Nieuwerbrug) op 16 november jl.
een informatieavond voor veehouders

Onderlinge Verzekeringen Haarrijn
Antwoordnummer 53005
3450 VB VLEUTEN

✃

Wat betreft de groei van het aantal
nieuwe relaties ben ik erg tevreden.
Met name door de actie VVV-dinercheque van € 50,- als attentie voor het
aanbrengen van een nieuwe relatie,
hebben wij enkele tientallen nieuwe
leden mogen begroeten. Leuk hoor!!
Over het schadeverloop ben ik minder
positief. Als gevolg van een door
een bolbliksem veroorzaakte grote
brandschade in het voorjaar en een
forse hagelbui eind augustus in het
buitengebied van Harmelen met de
nodige impact (lichtkoepels en platen),
zal het schadecijfer minder gunstig
uitvallen dan voorgaande jaren.

POSTZEGEL
NIET
NODIG

heeft georganiseerd. Actuele thema’s
zoals (her)bouw van emissiearme stallen en asbestvraagstukken kwamen
uitgebreid aan de orde en werden door
deskundigen toegelicht.

Ik wens u namens alle collega’s een
prettige decembermaand en alvast
een voorspoedig en schadevrij 2016!
Jaap Bijleveld, directeur
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Onderlinge Verzekeringen Haarrijn is trotse
sponsor van PVCV. Naast deze bijdrage is
er nu nog meer sponsorgeld voor PVCV
te verdienen.
VC

V V l eut e

n

Wilt u PVCV helpen extra sponsorinkomsten te verdienen?
Meld u dan nu aan als lid van Onderlinge Verzekeringen
Haarrijn!

P

Leden voor Leden

Bij ons op kantoor en in de kantine van
PVCV liggen antwoordkaarten waarop u
uw gegevens kunt achterlaten. Als u deze
kaart invult zal Onderlinge Verzekeringen
Haarrijn contact met u opnemen om een
vrijblijvende oﬀerte voor uw verzekeringen te maken.
Per nieuw lid voor Onderlinge Verzekeringen Haarrijn ontvangt PVCV € 50,-! Ook
ligt er voor iedere nieuwe verzekeringnemer een voetbal klaar.

De spelregels
• U bent lid van PVCV
(of een gezinslid)
• U wordt lid van Onderlinge
Verzekeringen Haarrijn door
het afsluiten van een woonhuis- of inboedelverzekering

Verhuisservice

ANTWOORDKAART
Ja, ik heb interesse in een verzekering van Onderlinge Verzekeringen Haarrijn
Neem contact met mij op voor persoonlijk advies, desgewenst aan huis
Neem contact met mij op voor een oﬀerte voor de CZ Zorgverzekering
Naam: .............................................................................................................. m/v
Adres: ....................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ......................................................................................
Telefoon overdag: ..................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................

Speciaal voor onze verzekerden kan
als aanvulling op onze service en
dienstverlening gratis onze aanhanger
worden geleend om te gebruiken tijdens
uw verhuizing. Hiervan wordt regelmatig
gebruik gemaakt. Neem contact
met ons op voor meer informatie en
reserveringen.

✃

COLOFON
Theo van Baarenstraat 1
3451 DE VLEUTEN
Tel. 030-6771696
e-mail info@ovmhaarrijn.nl
internet www.ovmhaarrijn.nl

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 - 17.00 uur
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