
DLT10-RGB/TW

Handleiding

08-08-22

(Andere talen online beschikbaar op www.duratech.be)
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Technische specifi caties

Algemene specifi caties

Ingangsspanning:  5 V DC  0,5A
Interface: LoRa 868 MHz
 USB-C
Temperatuur omgevingslucht: 0°C tot +40°C 
Luchtvochtigheid 10% tot 90% RH - niet condenserend
IP-beschermingsgraad IP20
IEC-beschermingsklasse Klasse II 
Afmetingen (in mm): 89,5 (Hoogte)
 186,5 (Breedte)
 17,5 (Diepte)
Gewicht: 298 g
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De LinkTouchTM is de afstandsbediening van het bedieningssysteem voor uw 
zwembad. Met de LinkTouch kunt u de verlichting, warmtepomp en afdekking van uw 
zwembad bedienen. De LinkTouchTM beschikt over een geïntegreerde Li-Ion-accu die 
automatisch kan worden opgeladen wanneer het apparaat in de wandbevestiging zit.

De LinkTouchTM verbindt draadloos met een compatibele Link Driver, Link Controller, 
Link Master en met DURA-V-, DURA-Vi- en DURAPRO-warmtepompen. Raadpleeg 
onze website voor actuele informatie over de compatibiliteit met warmtepompen

De LinkTouchTM kan in verschillende modi opereren:
-  Wanneer de LinkTouchTM in de wandbevestiging zit, zal het apparaat opladen tot de 

accu vol is.
-  Wanneer de LinkTouchTM uit de wandbevestiging wordt gehaald, reageert het appa-

raat meteen op aanraking.
-  Wanneer de LinkTouchTM uit de wandbevestiging wordt gehaald en 15 seconden 

niet wordt aangeraakt, gaat het apparaat in 'stand-bymodus'. Het display zal dan 
uitgeschakeld zijn. Wanneer het touchpaneel wordt aangeraakt door de gebruiker, 
schakelt het display weer in.

-  Wanneer de accu leeg is, zal de LinkTouchTM niet langer functioneren. Om de 
LinkTouchTM weer aan te zetten, moet het apparaat in de op stroom aangesloten 
wandbevestiging worden geplaatst. Wanneer deze is teruggeplaatst, wordt het 
display weer actief en begint de LinkTouchTM te communiceren met de externe 
apparaten.

Verpakkingsinhoud

Over de LinkTouchTM

Installatiehandleiding

1.
5

m

De LinkTouchTM wordt van stroom voorzien met de meegeleverde 
AC-stroomadapter en USB-voedingskabel

1. Steek de USB-voedingskabel in de adapter
2. Steek het andere uiteinde van de USB-voedingskabel in de 

USB-C-connector van de wandbevestiging.
3. Steek de adapter in een stopcontact.
4. Plaats de Link Touch in de wandbevestiging.
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ON/OFF verlichting:
 Druk op de knop om alle verlichting aan
 of uit te zetten

Kleurwiel:
 Schuif om de kleur van de zwembad 
 verlichting te veranderen 
 (alleen DLT10-RGB)

Kleurprogramma:
 Druk voor vorige kleurenprogramma.

Kleurprogramma:
 Drukken voor volgende
 kleurenprogramma.

Kleurtemperatuur:
 Schuif naar rechts om de zwembadver-  
 lichting aan te passen van warm wit naar
 koel wit

Dimniveau:
 Schuif naar rechts om de helderheid   
 van de zwembadverlichting verhogen

Bedieningsfuncties: zwembadverlichting

De temperatuur van het zwembadwater 
UP:
 Druk om de gewenste temperatuur
 te verhogen

Zwembadafdekking OPEN:
 IN DMS-MODE: Houd ingedrukt  
 om de zwembadafdekking te openen.  
 Wanneer u de knop loslaat, stopt de  
 afdekking direct met bewegen.
 NOT IN DMS-MODE: Druk eenmaal  
 na kalibratie om afdekking volledig te  
 openen.

Zwembadafdekking CLOSE:
 IN DMS-MODE: Houd ingedrukt om   
 de zwembadafdekking te openen.
 Wanneer u de knop loslaat, stopt de af-  
 dekking direct met bewegen. NOT IN   
 DMS-MODE: Druk eenmaal na kalibratie   
 om afdekking volledig te sluiten.

*Afhankelijk van DMS-modus, wanneer AUX 
is ingesteld voor afdekking. 

Warmtepomp ON/OFF:
 Druk om warmtepomp te schakelen  
 naar ON/OFF

De temperatuur van het 
zwembadwater DOWN:
 Druk om de gewenste   
 temperatuur te verlagen

OPMERKING: 
 Afhankelijk van AUX MODE, in   
 instellingen COVER OPEN/CLOSE of  
 FUNC A/B.

Bedieningsfuncties: warmtepomp en zwembadafdekking
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ON/OFF verlichting:
 Houd 1 seconde AAN/UIT ingedrukt om de  
 huidige instellingen te zien. 

Activeer het instellingenmenu (*), 
gebruik vervolgens de linker pijltjestoets om naar 
het vorige instellingenmenu terug te keren. 

Activeer het instellingenmenu (*), 
gebruik vervolgens de rechter pijltjes-
toets om de gewenste instelling te 
selecteren.

(*) Raak het display 3 seconden aan om  
 het instellingenmenu te activeren. 

Geavanceerde bedieningsfuncties:
zwembadverlichting

Hoe u het Instellingenmenu gebruikt

3 
SEC

Aan-
raken Aan-

raken

Aan-
raken

Raak het display van de LinkTouchTM 
3 seconden aan om naar het in-
stellingenmenu te gaan.

Gebruik de pijltjestoetsen om de
gewenste instelling te selecteren. 
Rechts: Volgende instelling
Links: Naar bovenliggend menu 

Raak het display één keer aan om de 
instelling te bevestigen.

SETTINGS

SETTINGS

SETTINGS
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Accu:

Signaal:

Warmtepomp:

Zwembadverlichting:

Relais A en B:

Zwembadafdekking:

Accucapaciteit

LinkTouchTM communiceert draadloos

Warmtepomp zwembad staat AAN (neutraal)

Zwembadverlichting is aangesloten

Relais A en B in gebruik, niet voor de
zwembadafdekkingsfunctie

Zwembadafdekking is aan het openen/sluiten

Zwembadafdekking is open

Warmtepomp zwembad staat AAN en verwarmt/koelt

Zwembadverlichting staat ON

Er is een storing van de relais A en B (p. 19)

Zwembadafdekking is gesloten

Er is een storing van de zwembadafdekking (p. 19)

Warmtepomp zwembad heeft een storing (p. 19)

Er is een storing van de zwembadverlichting (p. 19)

Accu laadt op

Accustoring (p. 19)

Display: statuspictogrammen Veiligheidsinformatie

Beoogd gebruik

Dit apparaat is ontwikkeld als afstandsbediening voor
zwembadaccessoires. De LinkTouchTM mag alleen voor dit doeleinde gebruikt worden,
zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

Voorzorgsmaatregelen voor installatie

-  De LinkTouchTM mag alleen binnen gemonteerd worden. Niet buiten monteren.
-  De stroomadapter is ontworpen voor 100 - 240V, 50/60 Hz. Check of de spanning van 

het stopcontact binnen dit bereik valt alvorens u de adapter in het stopcontact steekt.
-  Installeer het apparaat dichtbij een vrij stopcontact. Zorg dat de
 voedings-/USB-kabel te allen tijde gemakkelijk losgekoppeld kan worden van het
 stopcontact.
- Bescherm de USB-voedingskabel en de adapter tegen trekken,
 inklemmen of knikken.
-  Plaats de voedings-/USB-kabel uit de buurt van looppaden om struikelen over de kabel 

te voorkomen.
-  Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter met de LinkTouchTM. Het gebruik van een
 onjuiste adapter kan tot oververhitting of brand leiden.
-  Buig de voedings-/USB-kabel niet en plaats er geen zware voorwerpen op, dit kan
 namelijk de kabel beschadigen en resulteren in risico op elektrische schokken of brand.
- Gebruik de voedings-/USB-kabel niet indien deze beschadigd of gerafeld is.
-  Let erop dat u alleen het connectoruiteinde van de voedings-/ USB-kabel vasthoudt bij 

het loskoppelen. Herhaaldelijk trekken aan de kabel zal deze beschadigen.

Voorbereiding voor gebruik

- Bescherm de LinkTouchTM tegen vocht en gebruik het apparaat niet indien de voedings-/
USB-kabel of stekker defect is.

- Raak een stekker nooit met natte handen aan.
- Plaats niets bovenop de LinkTouchTM.
- Mors geen vloeistof op de LinkTouchTM.
- Laat de LinkTouchTM niet vallen en voorkom stoten.
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Selecteer de 'Start koppelen'-modus 
uit het instellingenmenu.

Raak het scherm één keer aan om 
de LinkTouchTM in koppelmodus te 
brengen.

Verbinden met...

Deze 'koppel'-modus stelt de LinkTouchTM in staat om een draadloze 
verbinding te maken met andere apparaten, zoals:
 - Link Controllers, Link Master, linken per functionaliteit  
    verlichting, afdekking)
 - De warmtepomp

Opmerking: wanneer de Link Master al gelinkt is met de afdekking, 
verlichting en warmtepomp, worden de links automatisch met de 
LinkTouchTM gedeeld.

Zorg dat de LinkTouchTM dicht in de buurt (<2m) van het apparaat is 
waarmee u het draadloos wilt koppelen. Selecteer 'Start koppelen' op de 
LinkTouchTM. Schakel het apparaat in.
Het apparaat is gedurende ongeveer 2 minuten na het inschakelen in 
koppelmodus.
De LinkTouchTM begint nu met het koppelen aan het apparaat.

SETTINGS
Start

starten

Koppelen

Instellingen bediening afdekking

Ga naar 'AUX SETTING' in het in-
stellingenmenu.

Raak het scherm aan en selecteer 
'COVER'.

Ga naar 'DODEMANSKNOP' in de 
instellingen. Raak het scherm aan 
om 'DEADMANSWITCH ENABLED' te 
selecteren.

Er zijn 2 modi:

Dodemansknopbediening ingeschakeld:
 De afdekking beweegt zolang de vinger op de knop blijft drukken  
 en stopt wanneer de vinger de knop loslaat.

Dodemansknopbediening uitgeschakeld:
 De afdekking blijft bewegen met één druk op de knop
 en stopt wanneer de knop weer wordt aangeraakt.

SETTINGS
Instelling aux

afdekking

SETTINGS
Instelling aux

afdekking

SETTINGS
Dodemansknop
ingeschakeld

Waarschuwing:
Om veiligheidsredenen:

1. De afdekking kan alleen bediend worden wanneer de afstandsbediening op de wandbeves-
tiging is aangesloten wanneer de dodemansknopbedieningsmodus is ingeschakeld.

2. De wandbevestiging dient dicht bij het zwembad te worden geïnstalleerd, om ervoor te 
zorgen dat de gebruiker het zwembad kan zien tijdens het bedienen van de afdekking met 
de afstandsbediening. Houd er rekening mee dat de wandbevestiging alleen binnen mag 
worden gemonteerd. Niet buiten monteren.

3. De gebruiker moet erop letten dat het pad voor de afdekking vrij is van obstakels en dat 
niemand in gevaar raakt tijdens het bedienen van de afdekking. Propulsion Systems kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel tijdens het bedienen van de 
afdekking.  

Propulsion Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel tijdens 
het bedienen van de afdekking. 
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FW  V2.1 Afdekkingskalibratie in combinatie met DLM of DLC-010

Ga naar 'Afdekkingsinstellingen in-
voeren' in het instellingen menu om 
SETTINGS

SETTINGS
Afdekkingsinstellingen 

invoeren

Raak het scherm aan en selecteer 
'COVER CALIBRATION START'.

SETTINGS
Afdekking kalibratie

starten

Druk op het aan-/uitpictogram om de 
kalibratie-instellingen te bevestigen

Druk op het pictogram voor afdek-
king sluiten op de Link Touch voor 
de voorwaartse richting. Controleer 
of de afdekking sluit wanneer u het 
pictogram voor afdekking sluiten 
aanraakt. Zo niet, druk dan één keer 
op de aan-/uitknop, 'voorwaartse 
richting' verandert in 'tegengestelde 
richting'. Dit verandert de polariteit. 
Gebruik het pijltje naar rechts om 
te bevestigen en naar de volgende 
instelling te gaan. 

Druk op het pictogram voor afdek-
king openen op de Link Touch tot de 
afdekking volledig is geopend. Om 
te bevestigen en naar de volgende 
instelling te gaan, druk op het pijltje 
naar rechts. 

Druk op het pictogram voor afdek-
king sluiten tot de afdekking volledig 
is gesloten. Om te bevestigen en naar 
de volgende instelling te gaan, druk 
op het pijltje naar rechts. 

COVER CALIBRATION

CONFIRM ? 
STORE

COVER CALIBRATION

DIRECTION 
FORWARD

COVER CALIBRATION

POSITION
OPEN

COVER CALIBRATION

POSITION
CLOSE

Instellingen zoemer

Ga naar 'BUZZER' in het instellingen-
menu.

Raak het scherm aan om de gewenste 
gebruiksmodus te selecteren. 
(opmerking: de standaardinstelling is 
'BUZZER ENABLED'.

De zoemer kan worden ingesteld op ON of OFF. Wanneer ingeschakeld (ON), 
klinkt de zoemer elke keer als bevestiging van het aanraken van een actief 
gebied van de LinkTouchTM. Het geluid is ook te horen wanneer de DuraCover 
van House of Duratech actief is. Wanneer u een afdekking van een externe 
leverancier gebruikt, is het geluid niet actief.

Waarschuwing:
wij adviseren om de zoemerinstelling in te schakelen ('AAN'), zodat er audio-
feedback is tijdens het bedienen van de afdekking.

SETTINGS
Zoemer

Ingeschakeld

SETTINGS
Zoemer

Ingeschakeld
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Instellingen weergave temperatuureenheden

Ga naar “TEMP °C/°F” in het
instellingenmenu.

Raak het scherm aan om de gewenste 
eenheid te selecteren. (opmerking: de 
standaardinstelling is '°C'.

De temperatuureenheid op het display kan worden ingesteld op Celsius of 
Fahrenheit

SETTINGS
Temp °C/°F

°C

SETTINGS
Temp °C/°F

°C

Instelling aux

 OPMERKING:
 Herhaal voor 'AUX MODE B'

Ga naar 'INSTELLING AUX' in het in-
stellingenmenu.

Raak het scherm aan om 'AUX 
SETTING AUXILIARY' te selecteren.

Ga naar “AUX MODE A” in het instellingen-
menu.

Raak het scherm aan om de gewenste 
modus 'TOGGLE' of 'PULSE' te selecteren.

Deze instelling geeft de mogelijkheid de afdekkingsfunctie
TE WIJZIGEN IN EEN AAN-/UITFUNCTIE voor een ander apparaat.

De 'Instelling aux' kan worden ingesteld op 'Afdekking' of 'Auxiliary'.

Wanneer deze is ingesteld op 'Afdekking', wordt de LinkTouchTM beschouwd als 
bediening voor een afdekkingssysteem.

Wanneer deze is ingesteld op 'Auxiliary', bedient de LinkTouchTM een ander 
apparaat met de afdekkingsknoppen en dan dienen deze knoppen als 'ON'-
en 'OFF'-knoppen.

SETTINGS
Instelling aux

afdekking

SETTINGS
Instelling aux

auxiliary

SETTINGS
Aux modus A

toggle
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De LinkTouchTM# resetten

U kunt de LinkTouchTM resetten (=opnieuw opstarten) zonder de gewenste 
instellingen te verliezen.

Om de Link Touch te resetten:

Druk op de resetknop achterop de LinkTouchTM, gebruik een paperclip.

RESET

Fabrieksinstellingen resetten

Ga naar 'FABRIEKSINSTELLINGEN 
RESETTEN' in het instellingenmenu.

Raak het scherm aan om de 
LinkTouchTM te resetten naar de 
fabrieksinstellingen.

U kunt de LinkTouchTM herstellen naar de standaard fabrieksinstellingen.
De LinkTouchTM op deze manier resetten, zet alle instellingen terug op de 
fabrieksinstellingen. Alle instellingen, waaronder draadloze verbindingen, 
die zijn gewijzigd, gaan verloren.

De fabrieksinstellingen resetten is te vinden in het instellingenmenu.

SETTINGS
Fabrieksinstellingen resetten

resetten

SETTINGS
Fabrieksinstellingen resetten

resetten
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De LinkTouchTM# verzorgen

Probleemoplossing

De LinkTouchTM vereist zeer weinig onderhoud
- Mogelijk moet u af en toe de buitenkant van de behuizing reinigen.
 Om de buitenkant van de LinkTouchTM te reinigen, veegt u de buiten-

kant af met een zachte, vochtige doek.

 Opmerking: gebruik geen reinigingsdoekjes of chemische stoff en 
 die het oppervlak kunnen beschadigen

- Plaats de LinkTouchTM niet in direct zonlicht

Dit onderdeel bevat informatie over wat u kunt doen wanneer u
een probleem heeft met uw LinkTouchTM. Heeft u verdere ondersteuning 
nodig?
Neem dan contact op met uw installateur of distributeur of bezoek het 
onderdeel ondersteuning op de website van House of Duratech op
www.duratech.be/duracare

Accustoring
 haal weg bij hittebron of uit zonlicht

Warmtepompstoring
 raadpleeg de handleiding van de warmtepomp voor
 probleemoplossing

Zwembadverlichtingsstoring
 raadpleeg de handleiding van de zwembadverlichting voor  
 probleemoplossing

Aux-storing
 raadpleeg de handleiding van het aangesloten aux-apparaat  
 voor probleemoplossing

Afdekkingstoring
 raadpleeg de handleiding van de afdekking voor
 probleemoplossing

Compatibiliteit Link Controller

NIET up te daten
schakelbord

wel up te daten
schakelbord

Na de fi rmware-update van de Link Controller, is de kleine afstandsbediening 
niet langer compatibel met de Link Controller. Indien een compatibele kleine 
afstandsbediening is vereist, kan deze afzonderlijk worden besteld.

Om de verlichting en het afdekkingssysteem te bedienen, communiceert de 
LinkTouch™ met de Link Controllers.
Indien uw Link Controller HET LABEL 'LinkTouch™ ready' heeft, hoeft u verder 
niets te doen. In dat geval zal de LinkTouch™ werken met de Link Controller.

Indien de Link Controller geen sticker heeft met 'LinkTouch™ ready', dan 
moet de fi rmware van uw Link Controller worden geüpdatet.

Zie de onderstaande afbeelding van de schakelborden van de Link Controller, 
die geüpdatet kunnen worden met een SD-kaart, die is meegeleverd in de 
verpakking van de LinkTouch™.
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Om de Link Controller te updaten, dient u de volgende stappen te 
volgen:

1. Schakel de Link Controller uit.
2. Verwijder de Lora-module van het schakelbord.
3. Steek de SD-kaart in de SD-kaartsleuf op het schakelbord.
4. Schakel de Link Controller weer in 
5. De groene LED brandt en de blauwe begint te knipperen.
6. Wanneer de groene en blauwe led allebei blijven branden, is de 

fi rmware bijgewerkt.
7. Schakel de Link Controller weer uit.
8. Verwijder de SD-kaart uit de SD-kaartsleuf.
9. Plaats de Lora-module terug.
10. Schakel de Link Controller weer in.
11. De Link Controller is nu LinkTouch™-compatibel.

Hoe het Link Controller schakelbord bij te updaten

Lora-module

SD-kaartsleuf

Veiligheidsinformatie

Eerste gebruik

Laat de Link-
TouchTM NIET 
vallen

Laad de LinkTouchTM volledig 
op voor gebruik

De LinkTouchTM is 
NIET water-
bestendig

De LinkTouchTM

is NIET stofbes-
tendig

Voorzorgsmaatregelen voor reiniging, transport en opslag

- Gebruik een zachte, vochtige doek voor het reinigen van de buitenkant 
van de LinkTouchTM

 Gebruik geen reinigingsdoekjes of chemische stoff en 
 die het oppervlak kunnen beschadigen.
- De LinkTouchTM bevat geen onderdelen die door de gebruiker zelf kun-

nen worden gerepareerd. Probeer de LinkTouchTM niet zelf te repareren. 
Reparaties dienen uitgevoerd te worden door een geautoriseerde

 technicus.
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Milieu/verwijdering van oude apparaten

Service en garantie

Conformiteitsverklaring

Dit symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoor op een product, de verpakking en/
of bijbehorende documenten betekent dat het product onderhevig is aan de Europese Richtlijn 
2002/96/EC, evenals nationale wetgeving voor de implementatie van de Richtlijn. De Richtlijn en 
wetgeving schrijven voor dat elektrische en elektronische producten niet bij het huishoudelijk afval 
horen. De klant moet het product verwijderen door het naar een inzamelpunt te brengen, zodat het 
wordt verwerkt en gerecycled als een elektrisch of elektronisch afvalproduct. De correcte verwijdering 
van uw oude apparaat is kosteloos en helpt met het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen 
voor het milieu en de volksgezondheid.
Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, kunt u contact opnemen met uw 
gemeente, afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Indien u onderhoud of informatie nodig heeft of een probleem hebt, kunt u contact opnemen met u lokale dealer. 
Indien nodig nemen zij contact op met de fabrikant om uw probleem op te lossen.

Zij helpen u graag!

Meer informatie is te vinden op www.duratech.eu

Wij geven de garantie dat alle onderdelen vrij zijn van fabricagefouten in materialen en vakmanschap, voor een periode 
van twee jaar vanaf de aankoopdatum.
De garantie is beperkt tot de eerste koper en is niet overdraagbaar. De aansprakelijkheid van de fabrikant gaat niet 
verder dan de reparatie of vervanging van defecte onderdelen en omvat geen arbeidskosten om het defecte onderdeel 
te verwijderen en opnieuw te installeren, transport naar en van de fabriek, en eventuele andere materialen die nodig 
zijn om de reparatie uit te voeren. Deze garantie dekt geen fouten of storingen die het gevolg zijn van het volgende:

1. Het niet correct installeren, gebruiken of onderhouden van de Link Touch volgens de installatierichtlijnen
die worden gegeven in deze handleiding.
2. Het vakmanschap van een installateur van het product.
3. Misbruik, aanpassing, ongeval, brand, wateroverlast, bliksem, knaagdieren, insecten, nalatigheid of overmacht.
4. Gebruik van niet door de fabriek goedgekeurde onderdelen of accessoires in combinatie met het product.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
Dit is de enige garantie die wordt afgegeven door de fabrikant, niemand anders heeft toestemming om eventuele 
andere garanties namens ons te geven. Deze garantie is in plaats van alle andere garanties, uitdrukkelijk of impliciet, 
waaronder, maar niet beperkt tot, enige impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel of verkoopbaarheid. 
Wij wijzen uitdrukkelijk enige aansprakelijkheid van de hand voor gevolg-, incidentele, indirecte of boeteschade voor 
het schenden van een expliciete of impliciete garantie.
Deze garantie geeft u specifi eke juridische rechten die kunnen verschillen per land.

GARANTIECLAIMS
Neem voor spoedige overweging van garantie contact op met uw dealer en overhandig de volgende informatie: 
aankoopbewijs, modelnummer, serienummer en installatiedatum. De dealer neemt contact op met de fabrikant voor 
instructies met betrekking tot de claim en om de locatie van het dichtstbijzijnde servicecentrum te bepalen.

Conformiteitsverklaringen voor dit product kunnen worden gedownload van de website van House of Duratech:
www.duratech.be

VISION Moonlight

VISION Spectra

VISION Adagio Pro

VISION Wall Conduits

VISION Faces Plates

VISION Specials

COVER Tube

COVER Wall Duct

COVER Motor

VISION Pro

HEAT Hot Splash

HEAT Sun Spring

HEAT Dura +i

HEAT Dura Vi

HEAT Dura V

HEAT Dura Pro

HEAT Accessories

LINK Touch

LINK Driver

LINK Master

LINK Controller

LINK Accessoires

LINK Cover

FLOW Inverter

COVER Hanging System

COVER Cable Duct
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Contactgegevens

Propulsion Systems bv
Dooren 72

1785 Merchtem, België

Tel. +32 2 461 02 53

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be

Wij behouden ons het recht voor om alles of delen van de inhoud van dit document
aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving
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