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Op vraag van Iddink heb 1k een hernieuwd onderzoek uitgevoerd naar de geldigheid van de niet
exclusieve samenwerkingsovereenkomsten die Iddink met de scholen afsluit. 1k ben hierbij tot het
besluit gekomen dat deze niet-exciusieve samenwerkingsovereenkomst (zoals gevoegd als bijlage), in
het Iicht van de actuele stand van het recht (op datum van 13 november 2019) niet als een
overheidsopdracht of een concessie moeten worden gekwalificeerd.

Opdat er sprake zou zijn van een overheidsopdracht dient er in eerste instantie een overeenkomst onder
bezwarende titel voor te liggen. Dit houdt in dat er wederzijdse prestaties (op het vlak van werken,
leveringen of diensten) moeten voorliggen en dat de school daarbij een rechtstreeks economisch
voordeel heeft. De niet-exelusieve samenwerkings-overeenkomst legt geen dergelijke wederzijdse
prestaties op. Aangezien de scholen Iddink geen dergelijke prestaties opleggen en Iddink geen
overeenstemmende verplichtingen heeft tegenover de scholen, maar we! en enkel tegenover de
leer!ingen van die scholen - indien tot bestelling wordt overgegaan - is de overeenkomst m.i. niet
aanbestedingsplichtig. Belangrijk hierbij is dat de leerlingen wel degelijk over een reë!e
keuzemogelijkheid beschikken om hun boeken al dan niet via !ddink aan te kopen, en zij hun boeken
ook bij andere rnarktspelers kunnen aankopen, dan wel online oftweedehands van andere leerlingen.

Bepaalde rechtspraak van de Raad van State (arrest nr. 243.479, 24/0 1/2019, Silvamo) zou kunnen
wijzen op een aanbestedingsplicht, maar de niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst die Iddink met
de scho!en s!uit is echter veel minder verregaand, zodat er hier o.i. geen sprake is van wederzijdse
prestaties (op het vlak van werken, leveringen of diensten). Scholen hebben geen afnameverplichtingen
en Iddink heeft evenmin een leveringsplicht ten aanzien van de scholen. Er is enkel een verp!ichting tot
levering van boeken ten aanzien van de leer!ingen, in de mate dat leer!ingen reehtstreeks bij Iddink een
bestelling p!aatsen. In dat geval gaat het echter orn wederzijdse verplichtingen tussen Iddink en de
leerling. Er kan hierbij evenmin sprake zijn van enig exploitatierisico omdat Iddink enkel !evert wanneer
er een concrete bestelling is en er dus hoogstens sprake kan zijn van een so!vabiliteitsrisico. Scholen
spe!en hoogstens een faciliterende rot, door het ter beschikking ste!!en van boekenlijsten. De Raad van
State heeft eerder reeds uitdrukke!ijk geoordeeld dat wanneer een overheid geen verplichting heefi om
een bepaalde dienst te organiseren of voor haar rekening te nemen, rnaar louter een faciliterende rot
opneemt opdat derden van bepaa!de diensteli zouden kunnen genieten, er geen sprake is van een
overheidsopdraclit wanneer er geen wederzijdse verplichtingen voor!iggen tussen de overheid en de
dienstenleverancier (arrest nr. 221.09!, 18 10 2012; arrest nr. 245.313, 20 08 20! 9, Teralis).

Wanneer de school als een “overheid” kwalificeert (dit is in elk geval zo voor het gemeenschaps- en
lokaal (provinciaal en gerneentelijk) georganiseerd onderwijs) is het gelijkheidsbeginsel van toepassing.
De implicaties van het gelijkheidsbeginse! hoeven echter niet noodzakelijk te !eiden tot een transparante
rnarktbevraging. Ret feit dat het gaat om een niet-exelusieve sarnenwerkingsovereenkomst, toont aan
dat de scho!en vrij zijn om tevens met andere leveranciers van schoolboeken dergelijke
samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan. Het gelijkheidsbeginsel kan in die situatie inhouden dat,
veeleer dali een actieve marktbevraging, onder dezelfde gelijkwaardige voorwaarden wordt
gecontracteerd met andere leveranciers, wanneer deze erom vragen.

DavId D Hooghe 43 )7pueo, ez
Advocaat bij Stibbe
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Niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst tussen 

Iddink en Naam school

TUSSEN:

1. Iddink Voortgezet Onderwijs B.V., met zetel te Galvanistraat 119, 6716 AE Ede Nederland, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09034338, vertegenwoordigd door 
Gawein van de Beek,

Hierna genoemd “Iddink”;

2. School en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur en bestaande uit de 
volgende scholen:

a. xx

Hierna genoemd “De School”;

Hierna samen genoemd “Partijen”.
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Voorafgaandelijk
Iddink staat in voor de levering van boeken, digitaal lesmateriaal en aanverwante schoolbenodigdheden 
aan meer dan 500.000 leerlingen in Vlaanderen en in Nederland. Een deel van deze boeken wordt 
verhuurd door Iddink aan de leerlingen en is dus eigendom van Iddink zelf, het andere gedeelte wordt 
jaarlijks verkocht aan de leerlingen.

De School staat in voor de onderwijstaken, en in dit kader wordt aangegeven welke schoolboeken en 
materialen leerlingen dienen te gebruiken. De School staat niet zelf in voor de aankoop en levering van 
schoolboeken en materialen aan de leerlingen. Leerlingen kunnen vrij en naar eigen goeddunken de 
schoolboeken en materialen aankopen of, in die gevallen waar dat het mogelijk is, ingaan op het 
huurvoorstel van Iddink. De School wenst evenwel faciliterend op te treden door vrijblijvend aan de 
leerlingen aan te geven op welke wijze zij zich deze schoolboeken en materialen kunnen verschaffen 
bij Iddink.
In deze context wensen partijen een aantal afspraken vast te leggen waarbinnen de niet-exclusieve 
samenwerking gebeurt.

Contract afspraken 
Artikel 1: Voorwerp en doel van de samenwerking en tariefafspraken
De School en Iddink werken samen opdat leerlingen van de School voor de aankoop en/of verhuur van 
schoolboeken en schoolmaterialen een beroep zouden kunnen doen op de dienstverlening van Iddink.
De School heeft evenwel geen afnameverplichting bij Iddink en Iddink heeft geen leveringsplicht ten 
aanzien van de School. In bijlage 3 treft u een gedetailleerde uitwerking van wederzijdse afspraken aan. 
In bijlage 4 treft u het overzicht met tariefafspraken aan.

Artikel 2: Terbeschikkingstelling van schoolboeken, schoolcursussen en ander 
materialen ten behoeve van de leerlingen
Iddink zorgt ervoor dat, ingeval van bestelling door leerlingen, de schoolboeken, schoolcursussen en 
materialen die in de leermiddelenlijst zijn opgenomen, vlot kunnen worden geleverd conform bijlage 3. 
Iddink is hierbij een distributeur en afhankelijk van de beschikbaarheid en leveringsgraad van de boeken 
door diverse uitgeverijen aan zichzelf. Iddink richt haar aankoopproces zodanig in dat het risico op niet 
tijdige levering zoveel mogelijk beperkt wordt.

Iddink staat, op eigen risico en verantwoordelijkheid, in voor de terbeschikkingstelling van het 
boekenmateriaal aan de leerlingen.

Artikel 3: Optionele overname van het bestaande boekenfonds van de School
De School beschikt over de mogelijkheid om bij aanvang van het contract aan Iddink te vragen éénmalig 
het bestaande boekenfonds van de School en/of van haar leerlingen over te nemen. 
Voor overname van het boekenfonds van de School wordt er enerzijds een gedeelte verplicht 
overgenomen. Anderzijds zal Iddink voor de niet op de leermiddelenlijst voorkomende boeken 
beoordelen of ze een overnamevoorstel wil doen. In bijlage 2 vindt u een gedetailleerde uitwerking van 
de werkwijze met betrekking tot deze overnames.
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Indien de School geen eigen boekenfonds heeft (bijvoorbeeld een doorverkoopsysteem onder de 
leerlingen), wordt er een aparte verkoop-koop sessie (in goed overleg met de School) ingericht. De 
leerlingen kunnen daarbij vrijblijvend hun handboeken die volgend jaar op de leermiddelenlijst van de 
school blijven staan aan 35% van de actuele nieuwwaarde inclusief BTW verkopen aan Iddink. Deze 
handboeken worden evenwel pas teruggekocht na controle en goedkeuring van de boeken door Iddink. 
De opbrengst van deze verkoop wordt ofwel met de nieuwe bestelling verrekend ofwel aan de leerling 
uitbetaald. Het geld en een specificatie ontvangt de leerling uiterlijk 30 september.

Artikel 4: Rechtstreekse overeenkomst tussen Iddink en de leerlingen
Indien leerlingen schoolboeken en materialen wensen te verschaffen bij Iddink, wordt een rechtstreekse 
overeenkomst tussen Iddink en de leerlingen individueel aangegaan, zonder dat de School hierbij partij 
is. Hierdoor draagt de School ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de door de leerlingen te 
verrichten betalingen. De School is geen vergoeding verschuldigd aan Iddink voor de diensten die Iddink 
levert aan de leerlingen.

Voor de levering van de schoolboeken en materialen aan de leerlingen wordt Iddink rechtstreeks 
vergoed door de leerlingen, zonder dat hiervoor een bijkomende vergoeding aan de School gevraagd 
wordt.

Op deze overeenkomsten zijn de normale en gebruikelijke voorwaarden, waaronder de algemene 
voorwaarden van Iddink, van toepassing.
Als uitgangspunt worden de uitgeverijprijzen gehanteerd. Bij afwijkingen wordt de School hierover 
voorafgaandelijk geïnformeerd. De keuze van de school worden weergegeven in bijlage 4.

Artikel 5: Kortingen
Gelet op de faciliterende rol die de School in het kader van deze overeenkomst vervult, onder andere 
in het kader van de opstelling van de leermiddelenlijst en de terbeschikkingstelling van delen van de 
School voor huurboeken die aan Iddink dienen geretourneerd te worden enzovoort, verkrijgt de School 
een korting, zoals bepaald in bijlage 1. 

De School heeft hierbij de keuze om deze korting aan haar leerlingen te gunnen dan wel aan zichzelf 
te gunnen. Wat betreft de korting op de schoolboeken heeft de School het recht om deze voor maximaal 
100% aan zichzelf te gunnen. Wat betreft de korting op de Overige Verplichte Leermiddelen (zoals bv. 
een rekenmachine, materiaal voor de les plastische opvoeding, …) heeft de School het recht om deze 
korting voor maximaal 70% aan zichzelf te gunnen.  De keuze om de korting aan de leerlingen dan wel 
aan de School te gunnen, ligt volledig bij de School. De School kan hiervoor ook opteren voor een 
tussenvorm en kan dit percentage jaarlijks veranderen. 

In de mate bepaalde verhuurbare titels minder dan vier jaar in de leermiddelenlijst van de School worden 
voorgeschreven (met uitzondering van het geval van leerplanwijzigingen), zal dit vervroegd afvoeren 
van deze titels in rekening gebracht worden op de korting die de School ontvangt (zie bijlage 1). 
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Artikel 6: Duur 
De duurtijd van onderhavige samenwerkingsovereenkomst is onbepaald, met ingang vanaf heden, met 
het oog op samenwerking voor de levering van de desbetreffende Schoolboeken en materialen aan de 
leerlingen vanaf het schooljaar 2018-2019.

Jaarlijks kan iedere partij, zonder nadere opgave van redenen, een einde maken aan deze 
samenwerkingsovereenkomst, mits opzeg voor 30 november.
In dat geval eindigt de overeenkomst tegen het einde van het lopende schooljaar, met dien verstande 
dat de overeenkomst een minimale looptijd van vier schooljaren heeft. 

In de mate de School de overeenkomst opzegt vóór het verlopen van deze vier schooljaren, zal Iddink 
in gesprek treden met de onderneming waarmee de School een nieuwe overeenkomst gesloten heeft 
voor de levering van schoolboeken aan haar leerlingen, met het oog op het verkopen van de lopende 
huurvoorraad. In de mate Iddink de lopende huurvoorraad niet kan verkopen aan deze onderneming 
tegen marktconforme voorwaarden, zal dit leiden tot een vermindering van de korting die de School 
ontvangt (zie hiervoor bijlage 1). 

Artikel 7: Loyale samenwerkingsverbintenis
Partijen verbinden zich ertoe om loyaal en coöperatief samen te werken en om, naast de verbintenissen 
vermeld in de voorgaande artikelen, alle mogelijke andere middelen aan te wenden 
(“inspanningsverbintenis”) om de gezamenlijke samenwerkingsdoelstellingen optimaal te realiseren. 

Artikel 8: Taalgebruik
Alle documenten en contacten tussen de partijen in uitvoering van deze samenwerking zullen in het 
Nederlands worden opgesteld/verlopen. 

Artikel 9: Geheimhouding
Partijen verbinden er zich toe om alle informatie waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of kunnen 
vermoeden en die zij in het kader van deze samenwerking verkrijgen (waaronder de identiteitsgegevens 
van de leerlingen) als vertrouwelijk behandelen, tenzij enige mededeling over de inhoud vereist is op 
grond van enige wettelijke of reglementaire bepaling, van enige gerechtelijke of arbitrale beslissing of 
op grond van de reglementen enige overheids- of andere reglementerende administratie waaraan 
partijen onderworpen zijn. 

Artikel 10: Bescherming van persoonsgegevens
Beide partijen verwerken in het kader van hun activiteiten persoonsgegevens van de leerling. Partijen 
bevestigen dat zij ieder voor wat hun eigen activiteiten betreft, verwerkingsverantwoordelijke zijn ten 
aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens van de leerlingen. 

Partijen verbinden zich ertoe om in hun hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke de Wet van 8 
december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, haar uitvoeringsbesluiten en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) na te leven, de 
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nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen met het oog op een afdoende 
bescherming van de persoonsgegevens van de leerlingen en ervoor te zorgen dat de rechten van de 
leerlingen als betrokkenen in het kader van voormelde wetgeving correct worden nageleefd.

Aangezien de activiteiten van beide partijen nauw verbonden zijn hebben beide partijen een 
gerechtvaardigd belang om informatie betreffende de leerlingen met elkaar uit te wisselen. Deze 
uitwisseling van informatie (persoonsgegevens) zal door beide partijen beperkt worden tot die informatie 
die de andere partij nodig heeft in het kader van haar relatie met de betrokken leerling. Partijen zijn van 
oordeel dat de belangen en de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet 
zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen van de partijen terzake. Integendeel, partijen zijn 
van oordeel dat de uitwisseling van de informatie eveneens in het belang is van de leerling. 

Concreet betekent dit voor leerlingen die leermiddelen bestelden (voorgeschreven door de school), de 
volgende persoonsgegevens uitgewisseld worden tussen partijen:

 Voor- en achternaam, adres en geboortedatum
 Leermiddelen die besteld zijn
 Status van die bestelling: bestel- en verzenddatum, alsook onze blokkering en/of annulering 

wegens niet-tijdige en/of volledige betaling of geen betalingstermijnakkoord
 Status van levering via traceermodule van pakketjesbezorger
 Eindafrekening van niet of zwaar beschadigde ingeleverde huurboeken
 Vermelding “Dient vooruit te betalen” bij slecht betaalgedrag in het verleden op besteladres

De uitwisseling van de informatie (persoonsgegevens) kan plaatsvinden via de gedeeltelijke 
synchronisatie van de IT-systemen van de partijen (bijvoorbeeld via de WISA-software). Beide partijen 
verbinden zich ertoe om hun systemen afdoende te beveiligen, rekening houdend met de stand van de 
techniek en de daaraan verbonden kosten afgezet tegen de risico's en de aard van de te beschermen 
persoonsgegevens, en zullen erop toezien dat hun respectieve verwerkers (ICT-providers) hier tevens 
het nodige voor doen.

Artikel 11: Beding ten behoeve van een derde
Geen bepaling in deze overeenkomst is bedoeld als een beding ten behoeve van een derde in de zin 
van art. 1121 BW.
De leerlingen en/of ouders behouden de volledige vrijheid om te bepalen op welke wijze zij zich de 
desbetreffende Schoolboeken en materialen verschaffen.

Artikel 12: Volledige Overeenkomst
De overeenkomst houdt het volledig akkoord in tussen partijen in verband met het voorwerp waarop ze 
betrekking heeft en bevat alles wat door partijen overeengekomen werd inzake de samenwerking.
De overeenkomst en haar bijlagen vervangt en vernietigt elk akkoord, mededeling, aanbod, voorstel of 
briefwisseling, het weze mondeling of schriftelijk tussen partijen uitgewisseld of afgesloten van voor de 
datum van de overeenkomst en met betrekking tot hetzelfde voorwerp. 



School
datum

Bxxx2018 Versie 2019-1.2 Pagina 7 van 24 

Artikel 13: Deelbaarheid / nietige bepalingen
De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid, om gelijk welke reden, van (een deel van) deze overeenkomst, 
zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze 
overeenkomst, en laat de rechtstreekse overeenkomsten tussen Iddink en de leerlingen onverlet.
Indien een geldige naleving van deze overeenkomst of van een gedeelte ervan niet meer mogelijk is 
ingevolge een in kracht van gewijzigde gedane gerechtelijke of andere beslissing van een bevoegde 
gerechtelijke instantie, overheidsdienst of gelijkaardige instelling die jurisdictionele bevoegdheid heeft, 
dan verbinden de partijen er zich toe om deze overeenkomst naar hun beste vermogen aan te passen 
in de geest van deze overeenkomst en dergelijke nietige, ongeldige of onmogelijk uit te voeren bepaling 
te vervangen door een geldige of uitvoerbare bepaling. 

Artikel 14: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel is bevoegd.

Opgemaakt te Vilvoorde op [datum] in 2 originele exemplaren. Iedere Partij erkent één exemplaar te 
hebben ontvangen.

Namens de School, Namens Iddink,

Naam …  Gawein van de Beek
Functie … Operationeel Directeur
Datum … …
Plaats … Ede, Nederland
Handtekening …

De onderstaande bijlagen maken deel uit van deze overeenkomst: 
Bijlage 1 Kortingen
Bijlage 2 Optionele overname van het bestaande boekenfonds van de School 
Bijlage 3 Draaiboek samenwerking tussen Iddink en de School
Bijlage 4 Tarieven
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Bijlage 1 Kortingen 

Tussen Iddink en School worden de onderstaande kortingen afgesproken ter vergoeding van de 
faciliterende rol die de School opneemt. 

Voorwaarden van de korting
Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud dat de uitgeverijen en leveranciers hun voorwaarden naar 
Iddink toe ongewijzigd laten. Bij wijzigingen heeft Iddink het recht de voorwaarden aan te passen en 
wordt de School daar voorafgaandelijk over ingelicht. 
De kortingen zijn gebaseerd op onderstaande lijst en dit voor alle leerlingen die bij Iddink bestellen en 
volledig betaald hebben.

Mogelijke verminderingen op de korting
In de mate bepaalde verhuurbare titels minder dan vier jaar in de leermiddelenlijst van de School worden 
voorgeschreven (met uitzondering van het geval van leerplanwijzigingen), zal dit vervroegd afvoeren 
van deze titels conform artikel 5 aanleiding geven tot een vermindering van de korting die de School 
ontvangt. Deze vermindering zal als volgt berekend worden:

“[aantal verhuurde boeken] x [verkoopprijs] x [aantal jaar dat boek te vroeg is afgevoerd] x 25%”

Ook in de mate de School de overeenkomst met Iddink beëindigt en Iddink de verhuurbare boeken niet 
tegen marktconforme voorwaarden aan de onderneming heeft kunnen verkopen waarmee de School 
een nieuwe overeenkomst heeft gesloten, zal dit conform artikel 6 aanleiding geven tot de vermindering 
van de korting die de School ontvangt, waarbij deze vermindering eveneens volgens bovenstaande 
formule berekend zal worden.

Mogelijkheid tot gunnen korting aan leerling dan wel aan School zelf te gunnen
Wat de korting op de schoolboeken betreft, heeft de School de keuze om deze korting aan haar 
leerlingen te gunnen dan wel voor maximaal 100% aan zichzelf te gunnen. Wat de korting op de Overige 
Verplichte leermiddelen betreft, heeft de School de keuze om deze korting aan haar leerlingen te gunnen 
dan wel voor maximaal 70% aan zichzelf te gunnen. De keuze om de korting aan de leerling dan wel 
aan de School te gunnen, ligt volledig bij de School. De School kan ook opteren voor een tussenvorm 
en kan jaarlijks dit percentage veranderen.

Overzicht

Vergoeding aan School Schooljaar 
2018/2019 *

Schooljaar 
2019/2020 *

Schooljaar 
2020/2021 *

Schooljaar 2021/2022 
en daarna

Korting op de 
huurboeken

Korting op de 
werk(koop)boeken

Korting per leerling
(die meer dan 100€ aan boeken 
(exclusief atlassen en bijbels) 
bestellen) 
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Eenmalige 
welkomstkorting

Extra korting voor 
Overige Verplichte 
Leermiddelen 

Plus een extra korting voor een aantal door Iddink van toepassing verklaarde artikelen die 

als Overige Verplichte Leermiddelen op de leermiddelenlijst van de School zijn 

opgenomen. Deze middelen en voorwaarden veranderen jaarlijks en dit wordt 

gecommuniceerd aan de school. 

Mogelijke verminderingen 
op de korting
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Bijlage 2 Optionele overname van het bestaande boekenfonds van 
de School

In de mate de School van de éénmalige mogelijkheid gebruikmaakt dat Iddink het bestaande 
boekenfonds van de School en/of van haar leerlingen overneemt, is deze bijlage van toepassing. Deze 
bijlage beschrijft de procedures en voorwaarden rond de overname van de boeken en bevat een 
toelichting bij de vergoeding van de over te nemen boeken.

Wat wordt er vergoed en wanneer ontvangt u deze financiële vergoeding?
- Verhuurbare boeken die nog één jaar voorkomen op uw leermiddelenlijst, worden gewaardeerd 

tegen 25% van de nieuwprijs. Verhuurbare boeken die nog minstens twee jaar voorkomen op uw 
leermiddelenlijst, worden gewaardeerd tegen 50% van de nieuwprijs.

- Veel voorkomende en in absolute nieuwstaat verkerende (werk-)boeken die nog voorkomen op 
uw leermiddelenlijst worden gewaardeerd tegen 70% van de nieuwprijs.

- Het aantal exemplaren per titel dat wij overnemen, bedraagt maximaal 110% van de op uw school 
afgezette exemplaren zowel te berekenen op het eerste jaar van samenwerking en desgevallend 
ook voor het tweede jaar van samenwerking

- Mochten wij na keuring eventuele overige exemplaren bij andere scholen kunnen inzetten, dan 
vergoeden wij deze tegen 25% van de nieuwprijs.

- Als grondslag wordt de actuele nieuwprijs gehanteerd. Dit is voor u voordelig aangezien die prijs 
beduidend hoger ligt dan de historische aanschafprijs.

- Voor de boeken die in het eerste schooljaar op de leermiddelenlijst staan rekenen we in december 
van het schooljaar 25% van de nieuwprijs af. Voor de boeken die in het tweede jaar nog op de 
leermiddelenlijst staan, rekenen we in oktober van het tweede jaar nogmaals dat bedrag af.

Wat is de werkwijze?
- Aan de hand van uw leermiddelenlijst leveren wij u een overzicht van de boeken die voor de 

overname in aanmerking komen. Dit doen wij op twee momenten. Het eerste moment is een 
voorlopige overnamelijst die we direct opmaken nadat wij uw leermiddelenlijst in het systeem 
hebben ingebracht. Het tweede moment is een definitieve overnamelijst die we opmaken als 
uw nieuwe leermiddelenlijst definitief is voor het komende schooljaar;

- De definitieve overnamelijst dient uiterlijk 1 juni te zijn vastgesteld; 
- Wij vragen u telkens in ons overzicht aan te geven welke aantallen u verwacht aan te leveren 

en of de boeken in nieuwstaat of gebruikte staat zijn. Houd u hierbij rekening met de boeken 
die bij de leerlingen in omloop zijn; 

- Wij vragen u ook om de titels en aantallen door te geven die niet op de leermiddelenlijst 
genoteerd staan en u ook aan ons wenst te verkopen. Wij gaan na of we deze exemplaren 
eventueel kunnen inzetten op andere scholen;

- U ontvangt van ons rolcontainers om de boeken die vermeld staan op de overnamelijst in te 
leggen;

- Wij stemmen met u af wanneer en hoeveel lege rolcontainers worden gebracht en wanneer de 
volle rolcontainers worden opgehaald;

- Bij aflevering van de rolcontainers worden deze direct door ons gebruiksklaar gemaakt;
- Wij komen vervolgens de boeken bij u ophalen. Wij keuren en scannen de boeken bij Iddink in 

Ede, Nederland. Wij nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn. Nadat de boeken zijn 
verwerkt en gescand, ontvangt u van ons een overzicht met de gescande / verwerkte 
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aantallen. De niet aanvaarde boeken worden aan u bekend gemaakt. Het is aan u om aan te 
geven wat er met deze boeken dient te gebeuren voor 15 september.

BELANGRIJK: hoe legt u de boeken in de rolcontainers?
Gelieve rekening te houden met onderstaande tips bij het vullen van de rolcontainers. Zo kunt u 
voorkomen dat de boeken tijdens transport gaan schuiven en kunt u in grote mate eventuele 
beschadigingen voorkomen.

- Gebruik aparte rolcontainers voor gebruikte en nieuwe boeken; 
- Sorteer de boeken per titel;
- De boeken mogen niet gekaft zijn;
- Leg de boeken nooit op hun zijkant maar steeds met hun vlakke kant op elkaar;
- Wissel ongeveer om de tien boeken van legvlak zodat er geen scheve torens gebouwd worden. 

Tien boeken met de gebonden kant naar voren, daarna tien boeken met de gebonden kant naar 
achteren; 

- Houd rekening met de grootte van de boeken zodat u de kleinere boeken bovenaan legt (om 
scheve torens te voorkomen);

- Wanneer er gaten ontstaan tussen de boeken, vult u deze best op met karton of plasticafval. 
Zo voorkomt u dat de boeken tijdens transport zullen schuiven;

- Vul de rolcontainer zeker niet hoger dan het karton in de rolcontainer;
- Wanneer een rolcontainer gevuld is, zet deze dan in een afzonderlijke (bij voorkeur afsluitbare) 

ruimte, zodat er geen boeken worden uitgenomen of bijgelegd.

Voorbeeld:
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Welke boeken nemen wij over?
- Boeken die op uw definitieve leermiddelenlijst voorkomen en in absolute nieuwstaat zijn.
- Verhuurbare boeken die door ons zijn goedgekeurd op kwaliteit en op uw definitieve 

leermiddelenlijst voorkomen. Een boek is bij ons verhuurbaar als:
o Wij toestemming hebben gekregen van de uitgever om het te verhuren;
o Het boek niet invulgevoelig is;
o Het boek niet losbladig is;
o Het boek geen ringband heeft en/of geperforeerd is;
o Het boek met (digitale) licentiecode (die minimaal 4 schooljaren geactiveerd kan 

worden) of cd/dvd heeft;
o Het boek vier jaar gebruikt kan worden;
o Het boek geen losse bijlagen bevat;
o De nieuwprijs van het boek hoger is dan 10 euro;
o Het geen leesboek, woordenboek, atlas, cursus of bijbel betreft;
o Het geen jaaruitgave betreft;
o Het boek een complete set is. Sommige boeken zijn onderdeel van een set en zijn niet 

los verkrijgbaar. Incomplete sets worden niet overgenomen.
NB: Houdt u er rekening mee dat wanneer u nog een wijziging doorvoert op uw definitieve 
leermiddelenlijst, dit consequenties heeft voor de over te nemen boeken. De door u afgevoerde boeken 
van de leermiddelenlijst zullen dan niet door Iddink vergoed worden. 

Keurnormen
- Werkboeken dienen in absolute nieuwstaat aangeleverd te worden. Dit houdt ook in dat de 

werkboeken niet gestempeld of gestickerd mogen zijn. De boeken horen nog in de originele 
staat te zijn. 

- Verhuurbare boeken mogen in gebruikte staat aangeleverd worden maar worden afgekeurd in 
volgende gevallen:

o Het buiten onze overnamevoorwaarden valt (zie: ‘welke boeken nemen wij over’);
o Er zichtbare vochtschade is;
o In het boek gedeeltes of bijlagen ontbreken en/of bladzijden gescheurd zijn;
o De inhoud los of gedeeltelijk los ligt in de omslag;
o Er in grote mate in het boek geschreven is en/of er aantekeningen in het boek zijn 

gemaakt;
o De beschadigingen aan het boek zodanig zijn dat het boek niet meer gerepareerd kan 

worden.
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Bijlage 3 Draaiboek samenwerking tussen Iddink en de School

1. Inleiding
In deze bijlage staan alle activiteiten beschreven die in het kader van de uitvoering van deze niet-
exclusieve samenwerkingsovereenkomst zullen plaatsvinden. Per activiteit is zichtbaar welke taken 
door Iddink worden uitgevoerd en wat er van de School wordt verwacht.

2. Communicatieafspraken
Niveau Iddink School

Contractueel/ commercieel Frank Vercalsteren
frank.vercalsteren@iddinkgroup.com
014 25 82 32 – 0475 62 85 09

 Onderhoudt contact op 
managementniveau.

 Voert het evaluatiegesprek.

Business development/ 

Relatiebeheer

Marc Devijver
marc.devijver@iddinkgroup.com
014 25 82 32 - 0473 92 50 00

 Onderhoudt contact op management en 
vakgroep niveau.

 Is verantwoordelijk voor 
digitaliseringstrajecten.

Schoolleiding
 Bepaalt de gewenste wijze van 

samenwerking.

 Onderhoudt contact op management niveau.

Relatiebeheer Laurens Vercalsteren
Laurens.vercalsteteren@iddinkgroup.com

014 25 82 32 - 0473 93 34 42

Denise Kuipers
denise.kuipers@iddinkgroup.com

014 25 82 32 - 0468 11 16 51

Geert Stul
geert.stul@iddinkgroup.com

014 25 82 32 - 0489 58 57 11

Julie De Maesschalck
Julie.demaesschalck@iddinkgroup.com

014 25 82 32 - 0468 47 64 95

David De Vleeschauwer
david.devleeschauwer@iddinkgroup.com

014 25 82 32 – 0468  50 59 48

 Is verantwoordelijk voor de 

implementatie/opstart van uw 

overeenkomst.

 Is aanspreekpunt bij bijzondere 

operationele zaken.

Contactpersoon operationele zaken 
 Is aanspreekpunt tijdens de implementatie 

en bij reguliere zaken.

 Benadert Iddink bij zaken op operationeel 

niveau.
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 Onderhoudt contact op management 

niveau.

 Voert het evaluatiegesprek.

Operationeel Afdeling Klantenservice
scholen@iddink.be

014 25 82 32

 Voert de dienstverlening naar de leerlingen 

toe, uit en staat in voor de correcte 

uitvoering van de niet-exclusieve 

samenwerkingsovereenkomst.

 Is aanspreekpunt bij reguliere zaken.

 Informeert de school over stand van zaken.

Voor leerlingen is er ook een telefonische Klantenservice. Deze is te bereiken onder nummer 014 30 41 70.

3. Intake
De door Iddink voorbereide intake vindt plaats aan het begin van onze samenwerking. Afspraken 
worden in deze fase toegelicht, de planning wordt doorgenomen en van beide partijen worden 
contactpersonen toegewezen voor de verdere samenwerking.

Ook bij nieuwe contactpersonen, kan er door Iddink een intake worden verzorgd.

Van wie wordt wat verwacht?

Wie Wat

Iddink &

School

Intakegesprek

 Aan het begin van onze samenwerking maken we een afspraak om o.a. dit draaiboek door te nemen. 

Gemaakte afspraken worden in deze fase toegelicht, de planning wordt doorgenomen en van beide 
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Wie Wat

partijen worden contactpersonen toegewezen voor de verdere samenwerking.

 U ontvangt dit draaiboek waarin alle zaken over onze afgesproken activiteiten in het licht van de 

samenwerkingsovereenkomst overzichtelijk op een rij staan.

 U ontvangt een e-mail waarmee u uw eigen inlogcombinatie aanmaakt. Met deze inloggegevens heeft u 

toegang tot het inlogportaal van www.iddink.be. Op dit individueel voor uw school ingerichte portaal kunt u 

onder meer uw leermiddelenlijst en de status van alle individuele leermiddelenpakketten per leerling 

raadplegen. Ook kunt u boekgegevens raadplegen en is alle relevante documentatie online beschikbaar. 

 

4. Jaarcyclus
Het begin van onze samenwerking, het eerste jaar, begint met een intake waarin alle relevante details 
voor onze verdere samenwerking duidelijk worden vastgelegd. Aan de hand hiervan vindt sequentieel 
een aantal activiteiten plaats die vervolgens jaarlijks terugkomen. 

De jaarcyclus bestaat uit verschillende activiteiten. Wij leggen per activiteit uit:
 Wat deze inhoudt;
 Van wie wat wordt verwacht.

Aangezien in het eerste jaar van onze samenwerking de data van een aantal activiteiten kunnen 
verschillen van de overige jaren, hebben wij per activiteit dit onderscheid gemaakt.

5. Opstellen en controleren leermiddelenlijst
Wat houdt deze activiteit in?
Een goede boekenleverantie begint bij een goede leermiddelenlijst. Iddink ondersteunt dit op tal van 
manieren.

Van wie wordt wat verwacht?

Wie Wat Jaar 1 Overige jaren

School Beschikbaar stellen van de actuele leermiddelenlijst

 Uw contactpersoon verstuurt de actuele leermiddelenlijst, 

voorzien van ISBN - het liefst digitaal - naar Iddink.

z.s.m. n.v.t.

Iddink Versturen van de benodigde informatie om de leermiddelenlijst 

te kunnen muteren

 Het muteren van de leermiddelenlijst gaat via internet. De 

leerkrachten kunnen de leermiddelenlijst digitaal of op 

papier muteren; de contactpersoon heeft het overzicht. 

februari februari

School Contactmomenten over de leermiddelenlijst

 Het muteren van de leermiddelenlijst gaat in een aantal 

rondes.

 Na elke ronde screent Iddink de leermiddelenlijst en 

februari t/m mei februari t/m mei
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Wie Wat Jaar 1 Overige jaren

voorziet deze van commentaar/tips. Ook wordt uw 

contactpersoon geïnformeerd over de leverbaarheid van de 

boeken zoals late verschijningen en uitverkochte titels.

Iddink Leermiddelenlijst definitief

 Iddink zet de leermiddelenlijst om in de bestelapplicatie. U 

kunt de definitieve leermiddelenlijst voor uw referentie ook 

printen per vak en/of per klas.

 Indien er na dit moment nog wijzigingen op de 

leermiddelenlijst zijn, dient uw contactpersoon zo spoedig 

mogelijk contact met ons op te nemen. Iddink zal de 

leermiddelenlijst in de bestelapplicatie wijzigen en kan de 

bestellingen nog aanpassen of herstellen indien ze al zijn 

uitgeleverd (errata en collectief). 

Voor 1 juni

mei t/m oktober

Voor 1 juni

mei t/m oktober
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6. Werk- en Tijdschema overeenkomen
Wat houdt deze activiteit in?
In het Werk- en Tijdschema komen we overeen wat wanneer dient te worden geleverd ten behoeve 
van het bestelproces en het inleveren van de huurboeken. Voor het eerste jaar van samenwerking 
worden in het intakegesprek de afspraken gemaakt die in de opvolgende jaren via het Werk- en 
Tijdschema worden vastgelegd. Onderstaand schema is zodoende niet van toepassing voor het 
eerste jaar van samenwerking.

Van wie wordt wat verwacht?

Wie Wat
Overige 
jaren

Iddink Beschikbaar stellen van het Werk- en Tijdschema

 U ontvangt over meerdere maanden verdeeld digitaal een invulformulier waarin Iddink vraagt 

bepaalde gegevens in te vullen, zoals:

- Datum en plaats voor het inleveren van boeken

oktober

School Invullen Werk- en Tijdschema en ‘retourneren’ aan Iddink

 Iddink ontvangt graag zo spoedig mogelijk na elk verzoek voor het invullen van uw school de 

gevraagde gegevens. Wij hebben deze gegevens nodig om de planning op tijd rond te 

hebben.

z.s.m.

Iddink Bevestigen inleverdatum en -plaats

 Iddink informeert uw contactpersoon over de exacte datum en plaats voor het inleveren van 

de huurboeken.

december

School Invullen overige vragen

 Zoals datum voor bestelinformatie.

februari

Iddink Controleren en bevestiging afspraken

 Iddink controleert het ingevulde formulier op volledigheid en gemaakte afspraken. Hierna 

stelt Iddink de bevestiging hiervan digitaal beschikbaar.

 De meest actuele afspraken zijn altijd na te kijken op het schoolportaal op www.iddink.be.

februari

School Accorderen gegevens maart

7. Prognosebestelling
Wat houdt deze activiteit in?
Teneinde tijdige levering in de gewenste aantallen te kunnen garanderen, bestellen wij begin juni bij 
de uitgeverijen de voor u benodigde leermiddelen. Naast de leermiddelenlijsten hebben wij daarvoor 
in jaar 1 ook uw leerlingprognoses nodig.
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Van wie wordt wat verwacht?

Wie Wat Jaar 1 Overige jaren

Iddink Verstrekken van invulformulier prognose

 Iddink stuurt uw contactpersoon per e-mail een formulier toe 

waarin wordt gevraagd per leerjaar/richting een estimatie van 

het aantal leerlingen voor het komend schooljaar aan te 

geven.

mei n.v.t.

School Invullen prognoseformulier en retourneren aan Iddink

 Uw contactpersoon vult de gevraagde gegevens in en 

retourneert het formulier aan Iddink.

mei n.v.t.

Iddink Prognosebestelling door Iddink

 Iddink bestelt op basis van uw leermiddelenlijst en 

leerlingprognoses reeds meer dan 95% van de verwachte 

behoefte bij de uitgeverijen.

1 juni 1 juni

8. Inleveren huurboeken 
Wat houdt deze activiteit in?
Aan het eind van het jaar moeten de ingezette huurboeken worden teruggenomen door Iddink. 

Van wie wordt wat verwacht?

Wie Wat Jaar 1 Overige jaren

School Voorafgaand aan eerste schooljaar van samenwerking: 

Inleveren van de huurboeken 

 School levert eventueel over te dragen boeken aan Iddink. 

Conform boekenfondsovername

en/of

Leerlingen verkopen hun huur(leer)boeken aan Iddink

 Leerlingen leveren de boeken met het Inleverformulier 

Koopboeken aan Iddink. 

juni n.v.t.

Iddink Informeren leerlingen over inleveren huurboeken

 Leerlingen ontvangen van Iddink Inleverinformatie waarin duidelijk 

staat hoe, waar en wanneer de leerling de boeken op school dient 

in te leveren (deze gegevens haalt Iddink o.a. uit het Werk- en 

Tijdschema). 

n.v.t. juni
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Wie Wat Jaar 1 Overige jaren

Iddink Informeren leerlingen over terug verkopen boeken aan Iddink wanneer 

leerling de boeken bij Iddink gekocht heeft i.p.v. gehuurd

 Leerlingen ontvangen van Iddink informatie waarin duidelijk 

vermeld staat, waar en wanneer de leerling boeken kan 

terugverkopen (onder bepaalde voorwaarden, tegen 25% van de 

nieuwprijs)

n.v.t. juni

Iddink &

School

Leveren van rolcontainers en inleverinstructies

 Deze krijgen een plaats in de school.

juni juni

Leerling Leerlingen leveren de boeken in op school

 Conform offerte.

n.v.t. juni/juli

Iddink Iddink haalt de rolcontainers op de afgesproken datum op juni/juli juni/juli

 
9. Bestellen leermiddelen
Wat houdt deze activiteit in?
De leerlingen bestellen zelf hun leermiddelen via www.iddink.be.

Van wie wordt wat verwacht?

Wie Wat Jaar 1 Overige jaren

Iddink Versturen van de bestelinformatie voor de leerlingen aan school

 In het eerste jaar van de samenwerking ontvangt uw 

contactpersoon de bestelinformatie voor alle leerlingen als 

pdf-bestand via e-mail.

 In de overige jaren ontvangen de leerlingen de bestel- (en 

inlever)informatie rechtstreeks van Iddink. Voor de 

aankomende 1e jaar-leerlingen en andere nieuwe 

leerlingen gaat dit opnieuw via de school.

 In deze bestelinformatie staat de code waarmee via 

internet kan worden besteld. 

juni

n.v.t.

n.v.t.

juni

School Uitreiken van de bestelinformatie aan de 1e jaar-leerlingen en 

nieuwe leerlingen

 Zodra uw contactpersoon de informatie van Iddink 

ontvangt, zorgt deze ervoor dat de informatie wordt 

uitgereikt aan de aankomende 1e jaar-leerlingen en andere 

nieuwe leerlingen.

juni juni

Leerling Op tijd bestellen via internet juni/juli juni/juli
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Wie Wat Jaar 1 Overige jaren

 De leerling bestelt. Dit houdt in dat hij op maat 

voorgeschoteld krijgt wat hij nodig heeft. Leerling kan zelf 

een aantal aanpassingen doorvoeren in de bestellijst.

 Leerling kan eventueel boeken kopen i.p.v. huren. Waar 

mogelijk worden standaard gebruikte boeken geleverd 

tegen 65% van de nieuwprijs. School kan van deze optie 

afzien. Onder voorwaarden kunnen deze gekochte boeken 

terug worden verkocht tegen 25% van de nieuwprijs aan 

Iddink

 De leerling kan bij mogelijke vragen terecht bij de Iddink 

Klantenservice via telefoon of internet. 
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10. Levering leermiddelen
Wat houdt deze activiteit in?
Iddink levert het leermiddelenpakketten op het huisadres van de leerling. 

Van wie wordt wat verwacht?

Wie Wat Jaar 1 Overige jaren

Iddink Verzenden van het leermiddelenpakket naar het 
huisadres van de leerling
 Het leermiddelenpakket wordt in de 

aangegeven periode door PostNL bij de 
leerling thuis aangeboden.

 De leerling heeft de mogelijkheid om via onze 
website www.iddink.be, optie “klantenservice” 
het leermiddelenpakket te traceren. 

 Via het schoolportaal op www.iddink.be kunt u 
dit ook raadplegen.

 De leerling kan bij mogelijke vragen terecht bij 
de Iddink Klantenservice via telefoon of 
internet. 

Vanaf 
augustus

Vanaf augustus

Alle leerlingen krijgen het leermiddelenpakket op krediet geleverd, tenzij het getoonde betalingsgedrag 
van het gezin in het verleden (we kijken naar het adres) daar aanleiding voor geeft.
Na bestellen ontvangen ouders de facturen. Betalingsmethodes en tarieven staan in bijlage 4. Als deze 
facturen niet worden betaald, volgen er 2 betalingsherinneringen van Iddink, een derde via MyTrustO 
(zonder gerechtsdeurwaarder). Nadat we de 3e herinnering hebben verstuurd, ontvangt de 
contactpersoon van de school een overzicht van leerlingen die binnen 3 weken doorgestuurd worden 
naar de gerechtsdeurwaarder. School kan dan in specifieke gevallen tussenbeide komen binnen deze 
drie weken. Als een vordering doorgestuurd is naar de deurwaarder, dient ouder/leerling voortaan vooraf 
zijn leermiddelenpakket te betalen. Een vierde herinnering, “nakende dagvaarding” genaamd, wordt 
door MyTrustO verstuurd indien ouder ons nog niet betaald heeft en waarbij de school niet tussenbeide 
komt. Indien hierop geen positieve actie volgt van ouder kan er een dagvaarding volgen. 

11. Evaluatie 
Wat houdt deze activiteit in?
Tijdens de jaarlijkse evaluatie kijken wij terug op het afgelopen seizoen en blikken wij vooruit op het 
komende seizoen. De jaarlijkse evaluatie heeft als doel onze samenwerking continu te blijven 
verbeteren.

Van wie wordt wat verwacht?

Wie Wat Jaar 1 Overige jaren

Iddink Management Informatie
 In het najaar ontvangt u per post onze 

Management Informatie.

september september
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Wie Wat Jaar 1 Overige jaren

Iddink & 
School

Een evaluatiegesprek vindt plaats met het 
management
 U wordt door ons benaderd voor het maken 

van een afspraak. Wij willen graag van u een 
oordeel over de kwaliteit van onze 
samenwerking en van onze medewerkers. 
Hiertoe vragen wij u voorafgaand aan de 
afspraak een evaluatieformulier in te vullen op 
het schoolportaal op www.iddink.be. 

tussen 
september en 
februari

tussen 
september en 
februari
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Bijlage 4 Tarieven

Bezorgkosten (beheerskosten en logistieke kosten per 
bestelling 

Tarief schooljaar 2018/2019 *

A: Bezorgkosten aan huis 
(per boekenpakket en op tijd besteld)

€ xx

B: Bezorgkosten (na)bestelling > 2 boeken
(gecommuniceerde besteldatum in de bestelinformatie +1 week) (Niet voor het eerste 

werkjaar en niet voor leerlingen die voor het eerst bij Iddink bestellen)

A + € 2,50

C: Bezorgkosten (na)bestelling < 3 boeken
(gecommuniceerde besteldatum in de bestelinformatie +1 week)

Gelijk aan A

D: Verwerkingskosten pakketwissel / inclusief UPS € 4,95

Betaalopties Tarief schooljaar 2018/2019 *

A: Bancontact                Gratis service

B: KBC betaalknop            Gratis service

C: Credit card                        €1,50 per transactie

D: Betaling in 2 termijnen  
(50% bij bestelling, 50% in november) €2,5

E: Betaling in 3 termijnen
(gespreide betaling in 3 termijnen: 1/3 bij levering, 1/3 in de maand november en 1/3 

in de maand december. Er worden in dit geval geen rentekosten aangerekend. E.e.a. 

op voorbehoud van wetgeving)

€2,5

F: Andere termijnen mogelijk in overleg met betrokkene D + eenmalige rente van 0.5% 
op het bedrag

G: Betaling met overschrijving na ontvangst van de factuur (niet van 
toepassing onder 25€) Gratis service

Huurpercentage & Koopprijzen Tarief schooljaar 2018/2019 *

Huurpercentage op de nieuwwaarde van de huurboeken xx%

Koopprijzen van de boeken die worden aangekocht (uitgezonderd 
diegene die opgenomen zijn in het schuifjeskortingsysteem)

1) Catalogus uitgezonderd  
Silc (+25%) 

Inleveren huurboeken Tarief schooljaar 2018/2019 *

Kosten niet inleveren huurboeken 75% van de nieuwprijs

Verwerkingskosten niet inleveren of te laat inleveren van de 
huurboeken

€ 4,95
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Retourneren boeken Tarief schooljaar 2018/2019 *

Speciaal UPS-tarief (voorheen Kiala)
(Gebruik maken van UPS is optioneel. Dit tarief is speciaal voor klanten van Iddink 

samengesteld. Uiteraard kunnen boeken ook op een andere manier retour worden 

gestuurd op eigen initiatief. Hiervoor zijn geen speciale tarieven)

€ 4,50

Retourneren bij pakketwissel Gratis

Herinneringskosten Tarief schooljaar 2018/2019 *

Eerste herinnering enkel per email (ouders) met vermelding van 
MyTrustO

Gratis

Tweede herinnering per email (ouders) en per post met vermelding 
van MyTrustO

€ 6.75

Derde herinnering per email (ouders) en per post verzonden door 
MyTrustO. 

€ 8.25

Vierde herinnering (nakende dagvaarding) per email (ouders) en per 
post verzonden door MyTrustO als gerechtsdeurwaarderorganisatie 

€ 50.00

Vanaf vijfde keer kan het een dagvaarding worden en gaan al de daarbij horende kosten integraal 
doorberekend worden aan de ouder.

* De kostenbedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden in functie van de consumptieprijsindex, en kunnen tevens, 
samen met de tarieven, worden herzien in functie van objectieve factoren.


