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2. MISSIE EN VISIE 
 

1 Inleiding 

SK Londerzeel beschikt momenteel over een grote jeugdafdeling met een kwaliteitsvol  

jeugdbeleid. Onze betrachting is om op lange termijn al onze jeugdspelers een goede 

verzorgde voetbalopleiding aan te bieden.  Dit zowel op regionaal als op interprovinciaal 

niveau, ieder met zijn persoonlijke mogelijkheden op voetbalgebied. 

SK Londerzeel wil een aantrekkelijke vereniging zijn met zoveel mogelijk spelers van eigen 

bodem in onze A-kern.  Dit kan alleen via een kwaliteitsvol jeugdbeleid.  

We wensen dit te realiseren aan de hand van onder meer een enthousiast jeugdbestuur, 

gediplomeerde  trainers, kindvriendelijke coördinatoren (onderbouw, middenbouw en 

bovenbouw) en een TVJO/visieverantwoordelijke.   

 

2.  Missie club 

KLSK wil in Londerzeel op een budgettair aanvaardbare wijze attractief voetbal aanbieden 

aan de lokale bevolking. Hierbij willen wij bij voorkeur spelers opstellen van jong talent die 

hun opleiding genoten in eigen rangen. Daarnaast wil SK Londerzeel ook een sportclub zijn 

die met zijn voetbal en nevenactiviteiten een grote bijdrage levert aan het sociale leven van 

de gemeente Londerzeel. Naast het bieden van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding willen 

we onze spelers ook op sociaal vlak laten ontplooien in onze club. 

 

3. Missie jeugdopleiding 

De missie van de jeugdopleiding bestaat erin om iedere jongere op zijn/haar niveau zo 

optimaal te kunnen laten sporten. De primaire doelstelling is hierbij om zoveel mogelijk 

eigen jeugdspelers te laten doorstromen naar het eerste elftal. Onze jeugdopleiding wil in 

Brabant erkend worden als een kwalitatieve jeugdopleiding waarin de speler centraal staat.  

 

4. Visie jeugdopleiding 

De jeugdopleiding streeft ernaar om elke speler zowel op technisch, tactisch, fysiek en 
mentaal vlak een goede opleiding aan te bieden, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, 
geaardheid of kwaliteit, steeds in de best mogelijke omstandigheden en onder een zo goed 
mogelijke begeleiding. Bij de onderbouw primeert “the fun and formation”. Bij de 
middenbouw en de bovenbouw willen we via een periodiseringmodel per leeftijdscategorie 
op een lange termijn een middel aanreiken om een doel te bereiken. 

 

 

 

 



3. Beleid algemeen : gezond in alle facetten 

 

▪ Sportief  gezond beleid  
 

▪ Een voetbalopleiding met als doel dat elke speler zich ontwikkelt op eigen niveau 
▪ Het resultaat van het team is ondergeschikt aan de persoonlijke evolutie van de 

speler, gecombineerd met sociale en educatieve waarden en normen.  
▪ Hierbij zoveel mogelijk jeugd te laten doorstromen naar het eerste elftal. 
▪ Een langetermijn-relatie met de spelers opbouwen op alle niveaus 
▪ Een gestructureerde opleiding bieden  
▪ Een opleiding waarbij de speelgelegenheid gelijk is voor iedere regelmatige 

speler op zijn/haar niveau. 
▪ Uniformiteit op en langs het terrein 
▪ Vertrekkend vanuit de basis 2 tegen 2 / 5 tegen 5 / 8 tegen 8 met als thema “fun 

and formation” 
▪ Vanaf 11 tegen 11 eenzelfde spelsysteem 1-4-3-3 en taken per positie op basis 

van een opleidingsplan en dit in combinatie met een periodiseringsmodel op 
maat gemaakt voor de leeftijdscategorie. 

▪ Het hoofddoel van onze jeugdopleiding is spelers opleiden op technisch, tactisch, 
fysiek en mentaal vlak. 

 
▪ Financieel gezond beleid  

 
 

▪ Sociaal gezond beleid 
 

▪ Het resultaat van het team is ondergeschikt aan de persoonlijke evolutie van 
de speler, gecombineerd met sociale en educatieve waarden en normen.  

▪ Club zonder racisme.  
▪ Club waar ook ouders en supporters de missie van de jeugdwerking 

uitdragen. 
 

▪ Educatief gezond beleid 
 

▪ Stipt–streng maar rechtvaardig–steeds in het belang van de speler 
▪ Respect voor infrastructuur / kledij en materiaal  
▪ Hygiëne, verzorging en voeding 

 
▪ Communicatief gezond beleid 

 
▪ Een degelijke administratie vanuit een database 
▪ Informatie naar leden en medewerkers 
▪ Uniformiteit en uitstraling 

 

 

 

 

 

 



4. Organisatie en afspraken zijn sleutelwoorden in onze club. 
 

Om alles in goede banen te leiden maken wij met al onze jeugdspelers én hun 
ouders een aantal afspraken. Alle jeugdspelers en ouders verklaren zich akkoord 
met deze afspraken bij de inschrijving. 

 

• De enige voertaal binnen KLSK is het Nederlands. Dit betekent dat alle interne 
communicaties in het Nederlands dienen te gebeuren.  
 

• Afwezigheden op trainingen en of matchen worden vooraf gemeld met vermelding van 
reden en duur. Bij kwetsuur zal er in onderling overleg met de trainer een aangepast 
trainingsschema opgemaakt worden. 

 

• Het nemen van een douche na elke training en wedstrijd is verplicht.  
 

• De uren van trainingen zijn de uren waarop de training effectief start. Alle spelers 
dienen op dat moment in sportkledij aanwezig te zijn op het veld. 

 

• Schoenen worden buiten gereinigd, aan de daartoe voorziene kraantjes. Er worden 
GEEN schoenen gereinigd onder de douche. 
 

• In de gebouwen wordt niet gevoetbald of gespeeld. Bij inbreuk op deze regel wordt de 
bal van desbetreffende speler ingehouden. 

 

• Het reinigen van de kleedkamer gebeurt door het onderhoudspersoneel. We 
verwachten van alle spelers (vanaf U12) dat ze na de training/match de kleedkamer 
netjes achterlaten. De trainer zal als eindverantwoordelijke afspraken maken met zijn 
team hoe dit georganiseerd wordt. De aangewezen verantwoordelijken houden zich aan 
de afspraken. 

 

• Spelers die opzettelijke schade toebrengen aan de accommodatie van de club of de 
geparkeerde wagens op de parking, worden,  via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk 
gesteld voor deze schade. 

 

• De uitgangstraining dient verplicht gedragen te worden voor en na elke officiële 
wedstrijd. Ook tijdens de trainingen streven we naar uniformiteit en trainen we in kledij 
van de club. 
Wanneer een speler zijn bal kwijt is, is hij/zij verplicht een nieuwe bal van de 
club aan te kopen. Een eigen bal meebrengen om te trainen is niet toegelaten. 
 

• De wedstrijdkledij (m.u.v. de speelkousen en broekje) wordt centraal bijgehouden.  Elke 
trainer bepaalt hoe deze kledij gewassen wordt, en maakt hierover afspraken met 
zijn/haar ploeg. Deze afspraken zijn geldig voor alle ploegleden.  

 

• Vanaf 1 oktober is het om gezondheidsredenen verplicht te trainen in lange 
trainingsbroek. 

 

• Beenbeschermers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden. 
 

• Trainingen die meegevolgd worden met de provinciale selectiegroep of via oproepen 
van de kbvb tellen mee als training bij de bepaling van de matchopstelling. 

 

• Spelers, ouders én club zullen zich onthouden van elke handeling, zowel mondeling als 
schriftelijk, die de andere kan schaden in goede naam en faam. Het gebruik van 
obscene, beledigende of racistische taal is ten strengste verboden in de club.  



 

• Elke speler is akkoord om zijn gegevens intern te verspreiden voor 
communicatiedoeleinden. 
 

• Testwedstrijden en/of -trainingen bij een andere club kunnen enkel na goedkeuring van 
de jeugdcoördinator en/of -voorzitter en na schriftelijke bevestiging door onze 
gerechtigde correspondent Daniel Van Schel.  Deze trainingen tellen niet mee als 
officiële training. Spelers die geen schriftelijk ok krijgen, vallen niet onder de verzekering 
van KLSK in het geval zij een blessure zouden oplopen. 

 

• Eventuele blessures of ongevallen die gebeuren in het kader van de voetbalactiviteiten, 
kunnen enkel door de verzekering van de club terugbetaald worden wanneer er op een 
correcte manier en binnen de gestelde termijn aangifte gedaan wordt. Formulieren voor 
ongevallenaangifte kan men terug vinden op onze website of bij uw trainer of 
afgevaardigde. 

 

• Spelers die op het einde van het seizoen hun vrijheid aanvragen en het volgende 
seizoen terug aansluiten bij KLSK betalen 50€ administratiekosten.  
 

• Het ontvreemden of stelen van bezittingen van de club, medespelers en medewerkers 
wordt gesanctioneerd.  
 

• Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden 
onmiddellijk verwijderd uit de club bij beslissing van het jeugdbestuur. Een beroep tegen 
deze beslissing is niet mogelijk. 

 

• De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging  van persoonlijke zaken. 
Wij vragen daarom waardevolle voorwerpen (gsm, mp3, geld, gameboy, sieraden..) niet 
in de kleedkamers achter te laten.  
 

 

• Bij ongeldige of niet-verwittigde afwezigheden op de trainingen of op de  verplichte 
activiteiten, kan de trainer beslissen om de speler niet te laten deelnemen aan de match 
hetzij op de bank te laten starten. Wanneer een speler niet geselecteerd is voor de 
wedstrijd van de interprovinciale jeugd (om welke reden ook) en verzaakt om te spelen 
bij de regionale ploeg, kan hij de match nadien niet geselecteerd worden voor de 
interprovinciale jeugd. 
 

• Spelers die het lidgeld niet betaald hebben voor 1 september, mogen niet starten met 
de competitie. Bij niet-betaling voor 1 oktober, mogen ze ook niet meer deelnemen aan 
de trainingen. 

 

• Je studies primeren ten allen tijde. Tijdens de examenperiodes worden de 
trainingssessies gereduceerd. 
 

• Beleefdheid staat hoog in ons vaandel. Een begroeting bij aankomst en/of vertrek is een 
must. 
 

• Kritiek en/of negatieve commentaren van ouders of spelers op trainers of de club 
op sociale media is verboden. Dit kan gevolgen hebben voor de ouders en 
spelers, met kans op onmiddellijke stopzetting van de samenwerking. 

 

 



5. Afspraken voor spelers 
- Spelers dienen altijd respect te hebben voor eigen medespelers, de 

tegenstanders en de scheidsrechter, wat vanzelfsprekend is ! 

- De enige voertaal binnen KLSK is het Nederlands, dus spreken de spelers 
onderling geen andere talen.  

- Alle trainers hebben begin van het seizoen een materialenpakket gekregen. Zij 
EN de spelers zijn  hiervoor verantwoordelijk. Spring dus op een “normale” 
manier met dit materiaal om! 

- Zorg dat je op een goede normale wijze omgaat met je medespelers en 
tegenstanders. 

- Ouders mogen positief aanmoedigen ( graag zelfs), maar zich niet bemoeien 
met het coachen en het eventueel beledigen van de scheidsrechter. 

- De kleedkamer dient volledig leeg en schoon achtergelaten te worden, zowel bij 
training als bij de wedstrijd. 

- Afwezigheid bij training of wedstrijd steeds melden aan de coach. 

- Wees op tijd tijdens trainingen en wedstrijden. 

- Spelers dienen zich op wedstrijd en trainingsdagen te ontdoen van sieraden ter 
wille van de veiligheid. 

- Scheenbeschermers zijn verplicht, ook tijdens trainingen. 

- Douchen na de wedstrijd en de training is in principe verplicht. 

 

Pestgedrag 

 Bij KLSK moet iedereen zich veilig voelen en daarom zijn er enkele regels. 

 

1. Ik accepteer de ander zoals hij is en ik discrimineer niet. 
2. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen. 
3. Ik blijf van de spullen van een ander af. 
4. Als er ruzie is speel ik niet voor rechter. 
5. Ik bedreig niemand, ook niet met woorden. 
6. Ik neem geen wapens of drugs mee naar KSKL. 
7. Ik gebruik geen geweld. 
8. Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar duidelijk daarmee te stoppen. 
9. Als dit niet helpt, vraag ik de trainer om hulp. 

 

 



6. Afspraken en richtlijnen voor ouders 
 

In onze club zijn ouders zeer belangrijk. Daarom stimuleren wij de ouders om regelmatig 

uw kind te komen aanmoedigen tijdens wedstrijden. JULLIE ZIJN ECHTER DE 12de 

MAN EN NIET DE 2de COACH, daarom volgende richtlijnen: 

- Zorg dat uw kind op tijd is op trainingen en wedstrijden, afmelden doe je ruim op 
tijd. Stimuleer uw kind tot het bijwonen van de trainingen. 
 

- Wees enthousiast en moedig uw kind en de ploeg aan. Gedraag je en toon dat je 
een echte supporter bent. 

 
- Wees positief naar eigen team, trainers en afgevaardigden alsook voor de 

tegenpartij. 
 

- Toon correct gedrag , geef zelf het voorbeeld aan uw kind. 
 

- Schaden van het imago van KLSK en haar trainers/spelers/bestuurders/... kunnen 
leiden tot sancties. 

 
- Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden over aan de coach. Wees supporter 

en geen assistent-coach !!! 

 

- Het scorebord analyseren en daaruit conclusies trekken kan best interessant en 

leuk zijn, maar staat soms lijnrecht tegenover de opleiding binnen onze vereniging. 

 

- Het resultaat na de wedstrijd analyseren kan leuk zijn, maar staat loodrecht 

tegenover de opleiding binnen onze club.  Resultaat is dus niet belangrijk, wel de 

opleiding. 

 

- Indien je echt begaan bent met onze club kan u zich op één of andere manier 

engageren bij één of andere clubactiviteit. Daarvoor kan u steeds terecht bij één van 

onze jeugdcoördinatoren of bij iemand van het jeugdbestuur.  

 

- Beslissingen genomen door trainers, coördinatoren en TVJO/Visieverantwoordelijke 

worden genomen in het belang van de speler en steeds gefundamenteerd en 

ondersteund door de sportieve cel. 

 

- Vraag geen voorkeursbehandeling voor u kind, voetbal is een ploegsport. 

 

- De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. De 

scheids heeft altijd gelijk … ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd! 

 

- Als u kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. 

 

- Gun uw kind het kind zijn. 

 

 

 



7. Jeugdbestuur 2016-2017 
 
Kurt Laenens     0475 25 40 78 - kurt@homeprojekt.be 
 Jeugdvoorzitter & Ondervoorzitter Raad van Bestuur 
 
Erik Van Langenhove    0474 47 01 07 – erik.vanlangenhove@gmail.com 
 TVJO & Visieverantwoordelijke   
 
Erik Hermans     0477 29 03 97 - erikhermans@telenet.be 
 Sportief verantwoordelijke & Jeugdcoördinator bovenbouw U14 tem. U19  
 
Eric Goossens     0479 28 02 79 - ericgoossens@hotmail.com 
 Jeugdcoördinator middenbouw U11 tem. U13 
 
Geert Liessens    0476 25 24 76 – geert.liessens@telenet.be 
 Linietrainer middenbouw 
 
Gerry Kerremans    0468 21 10 19 - g.ker@hotmail.com 
 Jeugdcoördinator onderbouw U6 tem. U10 
 
Tim Scheers     0476 84 42 90 - tim_scheers18@hotmail.com 
 Ondersteuning onderbouw 
 
Thierry De Jonge    0486 87 35 06 - thierry.de.jonge@proximus.be 
 Keeperscoördinator   
 
Vera Timmermans    0479 43 76 85 - veertjebrugge@hotmail.com 
 Administratie & activiteiten   
 
Ines Van Hoeij    0486 84 84 94 - ine_vh@telenet.be 
 Tornooiverantwoordelijke & activiteiten   
 
Ben Geens     052 30 93 73 – 0494 67 12 30 
 Activiteiten & Materiaal en kledij  
 
Patrick Van Malderen   0474 94 20 43 - vanmalderenpatrick@hotmail.com 
 Activiteiten & Materiaal en kledij  
 
Gerry Van Den Bergh    0479 98 18 54 – gerry.van.den.bergh@telenet.be 
 Activiteiten & IT    

 
 

SPORTIEVE CEL:  

Erik Hermans           Erik Van Langenhove 
Eric Goossens      Gerry Kerremans      Thierry De Jonge 
Geert Liessens                Dirk Cools                Tim Scheers 

Fred Van den Steen                 Kurt Laenens 
 

mailto:kurt@homeprojekt.be
mailto:gerry.van.den.bergh@telenet.be


8. TRAINERS & SPORTIEVE VERANTWOORDELIJKEN 2017-2018 

Naam ploeg gsm mail 
LEVI VAN HOLLEBEKE U6 regionaal 0488-34.61.83 levi.van.hollebeke@telenet.be 

INES VAN HOEIJ U6 regionaal 0486-84.84.94 ine_vh@telenet.be 

ROBBY DE BRANDT U7 regionaal 0476-58.82.48 robby.de.brandt@telenet.be 

 U7 regionaal  
 

DARIO LEMMENS U8 provinciaal 0471-33.12.52 lemmens.dario@hotmail.com 

WIM BRABANTS U8 provinciaal 0494-88.58.15 wimelzestraat@hotmail.com 

NILS WATERSCHOOT U9 provinciaal 0495-62.32.00 nils.waterschoot@live.be 

KWINTEN WIJNS U9 provinciaal 0494-43.76.44 kwinten.wijns@telenet.be 

SVEN FIERENS U9 regionaal 0468-20.64.54 sven_fierens@msn.com 

STAN KEULEERS U9 regionaal 0471-67.63.88 stankeuleers@hotmail.com 

WOUTER MOYSON U10 IP 0470-09.67.19 moyson_wouter@hotmail.com 

WILFRIED FOUQUAET U10 regionaal 0477-94.23.08 wilfried.fouquaet@gmail.com 

 U10 regionaal  
 

YORRICK TEUGELS U11 IP 0494-99.20.22 yorrick10@hotmail.com 

 U11 regionaal  
 

MARC VAN LEEUWEN U12 IP 0475-93.66.29 marc.vanleeuwen@telenet.be  

CATHERINE DE STERCK U12 IP 0472-96.32.78 catherine.de.sterck@telenet.be 

ALEX VAN BELLE U13 IP 0473-46.93.39 vanbelle.alex@skynet.be 

STEF DE BRANDT U13 IP 0479-61.48.29 debrandtstef@gmail.com 

JOCHEN MOYSON U13 regionaal 0485-58.06.59 jochenmoyson80@hotmail.com 

GERT MICHIELS U14 IP 0479-31.56.32 gert.mich@gmail.com 

RIK DE WAELE U15 IP 0468-32.92.25 rik.dewaele@gmail.com 

STEVEN COOREMANS U15 regionaal 0495-55.95.80 steven.cooremans@telenet.be 

SAID TAHIRI U16 IP 0475-66.99.26 kinetahiribvba@skynet.be 

PIETER DE BOT U17 IP 0484-96.27.11 pieterdebot@hotmail.com 

MATHIEU HORY U17 regionaal 0471-80.76.40 Horymathieu@gmail.com 

SEBASTIEN GOLFA U19 IP 0475-87.77.73 sebastiensambay@gmail.com 

GUIDO VERSTRAETE U21 regionaal 0475-90.94.69 guido.verstraete@hotmail.com 

DIRK COOLS BELOFTEN 0475-26.93.83 Dirk.Cools@hotmail.com 

ERIK VAN LANGENHOVE TVJO / VISIEVERANTW 0474-47.01.07 erik.vanlangenhove@gmail.com 

ERIK HERMANS JC BB / SPORTIEF VERANTW 0477-29.03.97 erikhermans@telenet.be 

ERIC GOOSSENS JC MB 0479-28.02.79 ericgoossens@hotmail.com 

GERRY KERREMANS JC OB 0468-21.10.19 g.ker@hotmail.com 

TIM SCHEERS ondersteuning OB 0476-84.42.90 tim_scheers18@hotmail.com 

GEERT LIESSENS linietrainer MB 0476-25.24.76 geert.liessens@telenet.be 

THIERRY DE JONG KEEPERSCOÖRD + BB 0486-87.35.06 thierry.de.jonge@proximus.be 

WERNER HEYLEN KEEPERS MB+ondersteuning 0495-24.57.97 Werner.heylen@hotmail.com 

JONAS AEYELS KEEPERS MB 0478-04.41.85 jonas.aeyels@hotmail.com 

KRISTOF DE ZUTTER KEEPERS OB 0475-71.18.75 maczut@gmail.com 

TOM DE TROYER VERVANGTRAINER 0476-94.01.94 tom.detroyer@eurogenerics.be 

TOM GILLADE VERVANGTRAINER 0486-24.88.03 tom.gillade@telenet.be 

TOM DE METSLER VERVANGTRAINER 0479-96.16.33 tom.de.metsler@hotmail.com 

TOM VAN HOOMISSEN VERVANGTRAINER 0478-72.67.74 tommyrsca@hotmail.com 

ILIAS CLOETENS VERVANGTRAINER 0496-80.40.33 Ilias.cloetens@hotmail.com 

 

mailto:wimelzestraat@hotmail.com
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9. SCHEMA COMPETITIE THUISWEDSTRIJDEN  2017-2018 

                            WEEKEND   1                   WEEKEND   2  

Zaterdag          

9u30:          U8 prov (2x)   +   U9 prov (2x)     U7 reg1 + U10 reg1 + U10 reg2  (*) 

11u:      U10 IP   +   U11 IP   +   U19 IP     (*)      U12 IP (2x)   +   U13 IP (2x)   (*) 

13u00:            U14 IP   +   U15 IP     (*)            U16 IP   +   U17 IP     (*)    

15u00:            U21 reg         U17 reg 

17u00: BELOFTEN (wedstrijden die niet naar maandag kunnen verplaatst  worden) 

 

Zondag           

9u30:        U6 reg + U7 reg 2 + U13reg  U9 reg 1  +  U9 reg 2  +  U11reg 

11u15:            U15 reg         

  

Maandag           

20u30:        BELOFTEN 

 

(*)    =  ploegen spelen ofwel voor ofwel na nieuwjaar op kunstgrasveld 

U10 reg 1 voor nieuwjaar , U10 reg 2 reg na nieuwjaar 

U10 IP + U11 IP voor nieuwjaar , U19 IP na nieuwjaar 

U12 IP (2x) voor nieuwjaar, U13 IP (2x) na nieuwjaar 

U14 IP & U16 IP voor nieuwjaar, U15 IP & U17 IP na nieuwjaar 

 

AL DE ANDERE WEDSTRIJDEN VINDEN PLAATS OP HET KUNSTGRASVELD 

 

 

10. A L G E M E N E   I N F O 



 

• WEBSITE JEUGD: http://jeugd.sklonderzeel.be/ 
  

• DATA START TRAININGEN: 
U11 t.e.m. beloften:  vanaf maandag 24-07-2017 

U10 :     vanaf maandag 31-07-2017 

U6 tem. U9:    woensdag 09-08-2017 

 

• TRAININGSDAGEN EN -UREN: Deze verschijnen op de jeugdwebsite. 
Opgelet: er zal een aangepast schema zijn voor augustus en begin september. 

(dus verschillend van het definitieve dat ingaat vanaf 15 september)! 

 

• Indien er  afgelastingen van trainingen zijn door weersomstandigheden,  

verschijnt dit voor 12u op de jeugdwebsite. 

 

• KOSTPRIJS ABONNEMENTEN: 

- Jeugdabonnement =  30 euro 

- Abonnement 1ste ploeg voor ouders jeugdspeler: 

70 euro voor staantribune  

110 euro voor zittribune 

 

• MEDISCHE CONTACTPERSONEN: 

Huisartsenpraktijk N16 - rijksweg Puurs   03-886 16 16 

KINESIST:   Frank Verbesselt  0477-62.54.11 

APOTHEKER:   Daniël Van Schel   0478-65.88.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jeugd.sklonderzeel.be/


 

 

 

 
VAN RUWBOUW WINDDICHT TOT SLEUTEL OP DE DEUR 

w w w . h o m e p r o j e k t . b e 


