
Uitgave BPF Schilders  oktober 2018  www.bpfschilders.nl  

Pensioenblad

Voor ondernemers:
Het is weer tijd om uw  
pensioenkeuzeloon te kiezen

Financieel

Waarom beleggen wij 
uw pensioenpremie?

Pensioenpresentaties 
in het land



Hoe staan we er financieel voor?

Kans op verhogen pensioenen neemt verder toe 
BPF Schilders heeft de ambitie om de pensioenen 
mee te laten groeien met de stijgende prijzen. Dit heet 
toeslagverlening. In voorgaande jaren is het niet gelukt  
om de pensioenen te verhogen. Maar de kans neemt  
verder toe dat dit volgend jaar wel kan.  

Dekkingsgraad, hoe zit het ook alweer? 
De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld 
heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. 
Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. De wet 
bepaalt waar pensioenfondsen deze dekkingsgraden voor 
moeten gebruiken. 

• Actuele dekkingsgraad
  De actuele dekkingsgraad wordt elke maand  

bepaald. Het is een momentopname en geeft de 
financiële situatie op één moment weer. Als de actuele 
dekkingsgraad onder de 89% komt, dan moeten we in 
het nieuwe jaar de pensioenen verlagen. De actuele 
dekkingsgraad ligt eind september op 115,7%, dus ver 
boven de kritische grens.

•  Beleidsdekkingsgraad
  De beleidsdekkingsraad is de graadmeter voor de 

hoogte van uw pensioen. Dit is het gemiddelde van de 
actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. 
Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad 
gebruiken bij het maken van pensioenbeleid.  
De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we 
de pensioenen kunnen verhogen (toeslagverlening). 
Gedeeltelijke toeslagverlening is mogelijk bij een 
beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger.  
Pas vanaf 130% kunnen wij uw pensioen volledig  
laten meegroeien met de prijsontwikkeling. Blijft de 
beleidsdekkingsgraad langer dan vijf jaar lager dan 
104,3%? Dan moeten we de pensioenen verlagen.

Goed nieuws: de dekkingsgraad stijgt nog steeds. Eind september was de beleidsdekkingsgraad 114,3%.  
De kans dat we de pensioenen de komende jaren moeten verlagen is verder afgenomen. En de kans is  
gegroeid dat we de pensioenen volgend jaar (gedeeltelijk) kunnen verhogen. 

Een goed pensioen!
In dit pensioenblad vertellen wij u hoe het staat met  
de financiële situatie van BPF Schilders. Goed nieuws!  
De kans neemt verder toe dat de pensioenen in 2019  
(gedeeltelijk) kunnen worden verhoogd.  
Het bestuur besluit in de maand december van dit 
jaar of de pensioenen per 1 januari 2019 (gedeeltelijk) 
kunnen worden verhoogd.

Wij willen een goed pensioen voor iedereen. Of u 
nu zelfstandig werkt of in loondienst bent, u bouwt 
collectief (samen) pensioen op bij BPF Schilders.  
Wij beleggen de pensioenpremie die u betaalt.  
Maar waarom kiezen wij voor beleggen en wat levert  
dit u op? Hierover vertellen wij u meer op pagina 10.

Bij een goed pensioen horen heldere uitleg en 
informatie. Die geven wij ook graag persoonlijk.  
Daarom komen wij naar u toe! In de maanden oktober 
tot en met december organiseren wij in de avonduren 
pensioenpresentaties in het land. Of uw pensioen 
nu snel dichterbij komt of dat u voorlopig nog moet 
blijven werken… het is belangrijk om na te denken 
over de mogelijkheden en keuzes die u heeft. Hierbij 
kunt u denken aan eerder stoppen met werken of aan 
deeltijdpensioen. Wij nodigen u van harte uit voor  
een pensioenpresentatie. Lees op pagina 8 hoe u zich 
kunt aanmelden.

Ik wens u veel leesplezier.

André van den Berg
Onafhankelijk bestuurslid
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Kijk op www.bpfschilders.nl/cijfers voor meer financiële informatie.
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dekkings-

graad nu?

Het bestuur besluit in de maand  
december van dit jaar of de pensioenen 
per 1 januari 2019 (gedeeltelijk) kunnen 
worden verhoogd.
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Speciaal voor ondernemers

Het is weer tijd om uw  
pensioenkeuzeloon te kiezen
Als ondernemer bouwt u pensioen op bij BPF Schilders. U mag binnen bepaalde regels zelf kiezen  
hoeveel pensioen u opbouwt. Zo kunt u uw pensioen afstemmen op uw persoonlijke situatie.  
De premie die u hiervoor betaalt is fiscaal aftrekbaar. Wel is er een minimum- en maximumbedrag  
aan het pensioenkeuzeloon verbonden. Het maximum wordt bepaald door uw fiscale winst van drie  
jaar geleden. Geef uw pensioenkeuzeloon voor het jaar 2019 vóór vrijdag 21 december 2018 door.

Wij helpen u graag
Met onze handige Keuzehulp op de website kunt u 
zelf ‘spelen’. Door het schuifje van de Keuzehulp te 
bewegen ziet u wat u naar verwachting opbouwt en wat 
dat kost. Dat is wel zo makkelijk om te bepalen welk 
pensioenkeuzeloon bij u past. Daarnaast vertellen uw 
collega’s in drie filmpjes wat zij van plan zijn te doen en 
waarom. Goed om even te kijken, dit kan u helpen om de 
juiste keuze te maken. 

Gaat u voor brons, zilver of goud?
Wij noemen uw pensioen brons, als u kiest voor een 
pensioenkeuzeloon lager dan € 30.000. Gaat u voor 
zilver, dan kiest u voor een pensioenkeuzeloon  
tussen € 30.000 en € 40.000. En bij goud, kiest u voor  
een pensioenkeuzeloon dat hoger is dan € 40.000. 

Meer
weten?

Ga naar www.bpfschilders.nl/keuzeloon voor de Keuzehulp en de filmpjes van collega’s.

Het is weer tijd om uw 
pensioenkeuzeloon te kiezen

Hoe zat het ook alweer? Als zelfstandig schilder mag 

u elk jaar opnieuw kiezen hoeveel pensioen u wilt 

opbouwen. In de brief leest u precies hoe dat werkt. 

En hoe u de gegevens kunt doorgeven.  

Wij helpen u graag 

Met onze handige Keuzehulp ziet u wat u  

opbouwt en wat dat kost. In drie filmpjes vertellen 

uw collega’s wat zij van plan zijn te doen en waarom.

Goed om even te kijken, dat zal u helpen om de 

juiste keuze te maken. Bekijk de Keuzehulp op 

www.bpfschilders.nl/keuzeloon 

Heb jij je keuze 
al gemaakt?

Nee joh, 
ik bedoel 
je pensioen-
keuzeloon.

Een broodje 
frikandel 
speciaal 
denk ik.
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Welk pensioen-
keuzeloon kiest
u dit jaar?

“Doen wat je zegt en zeggen wat je doet”
De Limburgse Bas Beugelsdijk (47) werkte twaalf jaar in het schildersbedrijf  
van zijn vader voordat hij besloot om voor zichzelf te beginnen.  
Bas over het vak: “Betrouwbaarheid is een belangrijke factor.  
Kom altijd je afspraken na. Dus doen wat je zegt en zeggen wat je doet.”

Bas: “Momenteel werk ik aan een gevelproject van een woonhuis waarbij ik de klant volledig 
ontzorg. Van advies tot alles regelen wat gedaan moet worden. Zo heb ik een dakdekker en 
een straler laten komen, de planning opgesteld wie wat wanneer doet, en zelf doe ik het 
schilderwerk. En als alles straks klaar is, worden de kunststof kozijnen nog beplakt met folie.”

“Ik zoek altijd naar de beste oplossing voor de klant. Die vroeg eerst of ik de kozijnen wilde 
schilderen in antraciet, maar dat raadde ik af. Het wordt minder mooi en als de hele dag  
de zon erop schijnt, dan verschiet die kleur binnen de kortste keren. Het beplakken met folie  
is fraaier en bovendien duurzamer. De coördinatie en dat alles volgens planning verloopt, 
geeft me veel voldoening en een gevoel van trots.”

Wat geeft Bas een boost en hoe ervaart hij het ondernemerschap? En waarom  
kreeg hij het bijna aan de stok met een directrice op hoge hakken? Lees het allemaal  
in het uitgebreide interview op www.bpfschilders.nl/pensioenblad.

Aanmelden voor deze rubriek? Dat kan. 
Ga naar www.bpfschilders.nl/vakwerk en meld u aan!

Uw 
vakwerk 

ook in de 

spotlight?
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Belangrijk pensioennieuws vindt u hier. Zo bent u snel op de hoogte!

Klantenpanel:  
uw mening telt!
Wilt u meehelpen om de dienstverlening van 
BPF Schilders steeds beter te maken? Meld u 
dan aan voor het klantenpanel. Zo’n vier keer 
per jaar vragen wij u dan naar uw mening 
over bijvoorbeeld een bepaalde brief of het 
pensioenblad. Geen moeilijke pensioenvragen 
dus. Het kost u maar een paar minuten per keer 
en u hoeft er de deur niet voor uit.

Ga naar www.bpfschilders.nl/klantenpanel  
en meld u aan.

6       Pensioennieuws Pensioennieuws       7

Blog: 
'De juiste koers' 
Tijdens haar vakantie stelde voorzitter  
Mieke van Veldhuizen zich de vraag of  
BPF Schilders de ondernemers onder u, op  
lange termijn helpt. Niet alle ondernemers 
waarderen de aansluiting. Wat overtuigde  
Mieke dat het bestuur de juiste koers vaart?  
Zij legt het u uit in haar nieuwe blog. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/koers

Speciaal voor gepensioneerden

Uw rekeningnummer wijzigen?
Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Geef dit dan snel aan ons door.  
Zo kunnen wij uw pensioen op tijd op uw nieuwe bankrekening overmaken.  
U kunt uw rekeningnummer zelf eenvoudig wijzigen in Infodesk.  
Dit is een beveiligde omgeving. U logt in met uw DigiD. 
Houdt u rekening met een verwerkingstijd van vier werkdagen nadat u  
in Infodesk uw rekeningnummer heeft gewijzigd.

Ga naar www.bpfschilders.nl/profiel en wijzig direct uw 
bankrekeningnummer.

BPF Schilders: “Wij werken  
aan een goed pensioen”

In het magazine van 
werkgeversorganisatie 
OnderhoudNL stelt het bestuur 
van BPF Schilders zich aan  
u voor. 
Wie zijn zij? En op wat voor 
manier zijn zij verbonden met 
de bedrijfstak?

Ga naar www.bpfschilders.nl/onderhoudnl  
en lees het artikel. Verantwoordingsorgaan

Kandidaten gezocht voor twee vacatures

BPF Schilders zoekt onder de pensioengerechtigden opnieuw leden  
voor het Verantwoordingsorgaan. Vindt u het leuk om het bestuur  
van BPF Schilders te adviseren en te beoordelen of het bestuur 
goed gehandeld heeft? En ontvangt u een volledig of gedeeltelijk 
ouderdomspensioen, een arbeidsongeschiktheidspensioen (IP), een 
partnerpensioen of een wezenpensioen? Stelt u zich dan kandidaat! 

Zo stelt u zich kandidaat
Wilt u zich kandidaat stellen? Stuur dan vóór 15 november 2018 
een mail naar verkiezingen@bpfschilders.nl. U ontvangt dan een 
verklaring van kandidaatschap. Stuur die ingevuld en ondertekend 
aan ons retour. Hierna bevestigen wij uw kandidaatschap.  
Zijn er twee of minder kandidaten? Dan komen er geen verkiezingen. 
De kandidaten worden dan direct als verkozen beschouwd. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/verkiezingen voor een omschrijving  
van de voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Chatmogelijkheid 
op www.bpfschilders.nl

Onze website heeft ook een 
chatfunctie. U typt uw vraag 
in en leest direct het antwoord 
van de adviseur op uw scherm. 
Chatten is makkelijk en snel! U 
herkent de chatfunctionaliteit 
aan de button    

Ga naar www.bpfschilders.nl 
en stel uw vraag via chat.

Verhuist uw bedrijf 
naar een ander adres?
Dan hebben wij uw nieuwe vestigingsadres,  
factuur- en zakelijke correspondentieadres nodig.

Nieuw vestigingsadres
Geef uw nieuwe vestigingsadres door aan de  
Kamer van Koophandel. Dan ontvangt u van  
de Kamer van Koophandel een bevestigingsbrief. 
Stuur een kopie van deze brief naar BPF Schilders.  
Na ontvangst passen wij uw vestigingsadres aan  
in uw online pensioenadministratie.

Nieuw factuur- en zakelijke correspondentieadres
In uw online pensioenadministratie komt 
automatisch ook uw nieuwe vestigingsadres bij het 
factuur- en zakelijke correspondentieadres te staan. 
Wilt u uw facturen en zakelijke correspondentie 
graag op een ander adres ontvangen? 

Ga naar 
www.bpfschilders.nl/pensioenadministratie  
en pas het zelf aan.

Speciaal voor ondernemers

Uw pensioenoverzicht 
voortaan digitaal?

Dit jaar stuurden wij bijna 
28.500 pensioenoverzichten 
aan mensen die pensioen 
opbouwen bij BPF Schilders. 
44% van hen ontvangt dit 
overzicht alleen nog digitaal. 
Wilt u dit voortaan ook? 

Regel het meteen in drie 
stappen: 
www.bpfschilders.nl/digitaal

chat



Pensioenpresentaties in het land 
Komt u ook?

Heldere uitleg
Tijdens de presentatie geven onze specialisten een heldere 
uitleg. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden en keuzes die u 
heeft wanneer u stopt met werken. En over het geld dat u  
ontvangt. Aan bod komen:
• de pensioenkeuzes die u zelf kunt maken
• wat daarvan de voor- en de nadelen zijn
• hoe en wanneer u die keuzes kunt maken

Meld u aan
Op www.bpfschilders.nl/presentaties leest u waar en 
wanneer de presentaties zijn. U kunt zich daar ook meteen 
aanmelden. Wees er op tijd bij, want het aantal plaatsen is 
beperkt.

Neem uw partner mee
Uiteraard is uw partner ook van harte welkom. Pensioen 
is uiteindelijk iets van u allebei. Wilt u de presentatie met 
iemand anders bezoeken? Dat kan natuurlijk ook. U kunt 
dat op het aanmeldformulier aangeven. 

Als u stopt met werken heeft u ook een inkomen nodig. Daarvoor heeft BPF Schilders het  
ouderdomspensioen. U krijgt het ouderdomspensioen als u de AOW-leeftijd bereikt, maar u kunt  
ook eerder met pensioen gaan. Wij vertellen u graag meer over de verschillende keuzes die u heeft.  
Daarom organiseren wij dit jaar een aantal pensioenpresentaties op verschillende plaatsen in  
het land. Wij nodigen u daarvoor van harte uit. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/presentaties en meld u aan.

Speciaal voor werknemers

In deze toch al onzekere situatie kan ik mij goed 
voorstellen dat u zich dit afvraagt. Als u wordt ontslagen 
of zelf ontslag neemt, dan stopt uw pensioenopbouw 
bij BPF Schilders. Maar dit betekent niet dat u uw 
pensioenopbouw kwijt bent. Wij beheren het pensioen dat 
u bij BPF Schilders heeft opgebouwd. 

Heeft u een nieuwe baan? Dan zijn er drie mogelijkheden:
1. Nieuwe baan in de schilderssector

Dan blijft u via uw nieuwe werkgever pensioen opbouwen bij BPF Schilders. 
Hiervoor hoeft u niets te doen, dit gaat automatisch.

2. Nieuwe baan buiten de schilderssector
Dan stopt uw pensioenopbouw bij BPF Schilders. U bent uw pensioenopbouw bij 
BPF Schilders niet kwijt. Wij beheren het pensioen dat u heeft opgebouwd. Tenzij 
u kiest voor waardeoverdracht. U neemt uw pensioen dan mee naar de nieuwe 
pensioenuitvoerder.

3. Nieuwe baan als uitzendkracht
Uitzendkrachten vallen in principe onder het pensioenfonds voor de 
uitzendbranche StiPP. Maar uitzendkrachten in de schilderssector kunnen wel 
kiezen of ze pensioen willen opbouwen bij StiPP óf bij BPF Schilders.

Tijdelijk werkloos?
In de winter kan het voorkomen dat u tijdelijk werkloos bent. Dan stopt uw  
pensioenopbouw bij BPF Schilders. Maar u kunt uw pensioenopbouw onder  
voorwaarden vrijwillig voortzetten. Dan blijft u ook recht houden op een  
volledig partnerpensioen. Dit kan alleen in combinatie met de basisregeling  
en als u daar al gebruik van maakte toen u nog in loondienst was. U bent dan  
zelf verantwoordelijk voor het betalen van de volledige pensioenpremie:  
het werkgevers- en werknemersdeel. 

Uw werkgever mag wel afspraken met u maken om (een deel van) de premie te 
vergoeden als u voor deze mogelijkheid kiest. Is uw werkgever bereid een deel 
van de premie te vergoeden? Dan is het belangrijk dat deze afspraak schriftelijk 
wordt vastgelegd in een overeenkomst die u met uw werkgever sluit over uw 
ontslag. Dit wordt vaak een vaststellingsovereenkomst genoemd. Een goede 
schriftelijke vastlegging is belangrijk vanwege fiscale gevolgen en uw recht op een 
werkloosheidsuitkering. Wij raden u aan om hiervoor een adviseur in de arm te 
nemen. Bijvoorbeeld een adviseur van uw vakbond of uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Ga naar www.bpfschilders.nl/ontslag voor meer informatie over 
waardeoverdracht en vrijwillige voortzetting.

Wat gebeurt er met mijn 
pensioen als ik word ontslagen?

Onno Mol, 
Adviseur klantcontact

Meer 
weten?

Meer 

weten over 

ontslag?
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Beleggen, sparen of oude sok?
Beleggen levert in de regel meer op dan geld op een 
spaarrekening of in een oude sok. Daarom beleggen 
we uw pensioenpremie. Om u een idee te geven wat het 
verschil in rendement is bij beleggen, sparen en een  
oude sok, geven wij u een voorbeeld.

Stel: we stoppen 1 euro in een oude sok. Na 45 jaar is die 
euro nog steeds 1 euro. Bij sparen levert 1 euro na 45 jaar 
2 euro op. Kiezen wij voor beleggen dan levert 1 euro na 
45 jaar circa 17 euro op.

BPF Schilders belegt de premie die u betaalt. Dit doen wij niet alleen om u een goed pensioen te bieden. 
Dit doen wij ook om de pensioenpremie betaalbaar te houden en om de pensioenen mee te laten groeien 
met de stijgende prijzen.

Waarom beleggen wij  
uw pensioenpremie?

Colofon
 
Pensioenblad is een uitgave van  
BPF Schilders. Het blad verschijnt 
drie keer per jaar en wordt verspreid  
onder werknemers, ondernemers en 
gepensioneerden. De informatie in 
dit pensioenblad is met de meeste 
zorgvuldigheid samengesteld. 
Desondanks kunt u er geen  
rechten aan ontlenen.

Klantenservice
Postbus 702, 3700 AS Zeist

Digitaal
www.bpfschilders.nl
Op onze website vindt u veel en uitgebreide  
informatie over de pensioenregeling.

Pensioenplanner
Weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd?  
Ga naar www.bpfschilders.nl/pensioenplanner en log in  
met uw DigiD.

Facebook
Like onze Facebookpagina, blijf op de hoogte en praat mee over 
pensioen op www.facebook.com/BPFSchilders

E-nieuwsbrief
Op de hoogte blijven en praktische tips ontvangen in  
uw mail? Meld u aan voor onze e-nieuwsbrief via  
www.bpfschilders.nl/profiel en log in met uw DigiD.

Klantenpanel
Wilt u meehelpen onze dienstverlening te verbeteren?  
Meld u dan aan voor ons klantenpanel via  
www.bpfschilders.nl/klantenpanel

Blog
Benieuwd naar de persoonlijke gedachten, mening en  
visie op werk- en pensioengebied van de voorzitters?
Lees het blog via www.bpfschilders.nl/blog

Speciaal voor ondernemers

Speciaal voor gepensioneerden

Speciaal voor werknemers

www.bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

www.bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

www.bpfschilders.nl/ondernemers
T (030) 277 56 10
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

U heeft ongetwijfeld gehoord over de fietsstraat in het Belgische 
Gent, die veel roder was geschilderd dan de bedoeling was.  
De gemeente had de verkeerde RAL-code doorgekregen.  
Foutje, bedankt! Heeft u weleens zoiets meegemaakt waar u nu 
om kunt lachen? 

Ga naar www.facebook.com/BPFSchilders en laat het ons weten. 
Misschien heeft u er wel een foto bij.

Foutje, bedankt!

Ga naar www.bpfschilders.nl/beleggen voor meer informatie. 

Risico’s afwegen
Als we het geld op een spaarrekening zetten, levert dat 
dus maar weinig op. Gevolg is dat u misschien wel vier 
keer zoveel premie voor hetzelfde pensioen moet gaan 
betalen. Of dat uw pensioen straks niet in de pas loopt 
met de kosten van uw levensonderhoud. Dat willen 
we natuurlijk voorkomen. Daarom beleggen we uw 
pensioenpremie, net zoals andere pensioenfondsen en 
verzekeraars dat doen. We wegen in ons beleggingsbeleid 
de risico’s en het rendement zorgvuldig tegen elkaar af.

Wat levert beleggen u op?
Door te beleggen zorgen wij voor een goed pensioen 
voor een betaalbare prijs. Om u een idee te geven: met 
de huidige pensioenpremie van 25,2% hebben we een 
gemiddeld rendement van 3% nodig om de pensioenen  
nu en in de toekomst te kunnen uitkeren. Met alleen 
sparen lukt dat niet. En met geld in een oude sok stoppen 
al helemaal niet. Door te beleggen zitten we op koers. 
In de afgelopen tien jaar hebben we een gemiddeld 
rendement behaald van 7,75%.

Meer

weten?

Bron: www.nieuwsblad.be

Zo groeit uw geld in 45 jaar
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Gepensioneerd schilder Johan de Kruijf (66) uit Zeist:

“Ik ben nog van het ouderwetse schilderwerk: 
géén rollertjes”
"Als vijftienjarige jongen stapte ik het schildersvak binnen. Ik leerde het vak aan de avondschool, 
en ging aan de slag bij Schildersbedrijf Werkhoven in Driebergen. Daar had ik een leermeester.  
Het was de zoon van de baas die mij de kneepjes van het vak leerde: het ouderwetse schilderwerk 
met de kwast, géén rollertjes. Later begon ik bij Van de Weert in Zeist, vijfhonderd meter van  
mijn huis vandaan. Daar werkte ik 27 jaar. Ik vond het werk mooi, vooral het resultaat, als alles 
weer glom. Op een zaterdagochtend in 2000 ging het mis bij het schilderen van een dakkapel.  
Ik viel negen meter naar beneden, raakte een betonnen schutting, waardoor een stukje van mijn 
ruggenwervel afbrak. Ik heb nog lange tijd halve dagen gewerkt, maar moest in 2010 stoppen.  
Ik kreeg een arbeidsongeschiktheidspensioen. Financieel uitdagend, onder meer met een 
studerende zoon, maar sinds juni 2018 ben ik officieel met pensioen en redden we het prima.  
Janny en ik genieten van onze vrije tijd samen. Het liefst óp de camping." 

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees het op www.bpfschilders.nl/pensioenblad

Aanmelden voor deze rubriek? Dat kan. 
Ga naar www.bpfschilders.nl/mijnpensioen en meld u aan!

Uw verhaal 

ook in de 

spotlight?

Johan de Kruijf (66) uit Zeist
• is getrouwd met Janny (64)  
•  werkte bij Schildersbedrijf  

Van de Weert in Zeist
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