
Sommige van de afgebeelde producten zijn misschien niet verkrijgbaar bij de IKEA vestiging bij jou in de buurt. 
Vraag het aan een medewerker in de winkel of kijk op IKEA.nl voor meer informatie. Raadpleeg de prijskaart en 
de website voor uitgebreide productinformatie. Sommige producten moeten worden gemonteerd.

Een beter leven thuis met IKEA slimme verlichting
Met IKEA slimme verlichting kan je het licht thuis eenvoudig 
aanpassen aan de gelegenheid en de activiteit. Kies een sfeer voor 
vroege ochtenden, voor late avonden, voor tijdens het koken of voor 
als je aan het werk bent. Dimmen, aan, uit en wisselen tussen warm 
en koud licht - je regelt het met de afstandsbediening - draadloos en 
precies. Breid je systeem uit met een draadloze dimmer en onze hub 
en app, zodat je elke lichtbron individueel kan bedienen. IKEA slimme 
verlichting is eenvoudig te installeren en te gebruiken, zodat je je huis 
makkelijk gezelliger en praktischer kan maken.

Koophulp

Goed om te weten

Wanneer je dit label op een 
product ziet, betekent dit dat je 
het product met de IKEA Home 
Smart app samen met de TRÅDFRI 
verbindingshub kan gebruiken 
om je slimme producten thuis te 
bedienen. 

IKEA slimme verlichting
TRÅDFRI, FLOALT, GUNNARP, LEPTITER
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IKEA slimme verlichting - stappenplan

IKEA slimme verlichting werkt heel eenvoudig. Bedenk eerst 
wat je wilt doen in een ruimte, wat voor soort verlichting je 
nodig hebt en wat je met die verlichting wilt doen. Het werkt 
vaak beter als je kiest voor een combinatie van functionele 
verlichting, zoals een leeslamp, en sfeerverlichting, zoals een 
dimbare staande lamp. Volg onderstaande stappen om je eigen 
verlichtingsoplossing te creëren:

1. Wat voor mogelijkheden wil je hebben? 

Dimmen
Als je de verlichting alleen maar wilt dimmen, kies je voor 
een complete set met draadloze dimmer en 1 led-lamp met 
warmwit licht (2700 K). Met de TRÅDFRI driver kan je draadloos 
je OMLOPP, IRSTA, STRÖMLINJE en NORRFLY geïntegreerde 
verlichting dimmen.

Dimmen en wisselen tussen warm en koud licht  
Als je de verlichting wilt dimmen en het licht wilt aanpassen 
van warm naar koud, kies je een complete set met een 
afstandsbediening en 1 led-lamp met wit spectrum.

Dimmen en wisselen tussen warm en koud licht en tussen 
kleuren
Als je de verlichting van kleur wil veranderen, dimmen en het 
licht wilt aanpassen van warm naar koud, kies je een complete 
set met een afstandsbediening en 1 led-lamp met kleur en wit 
spectrum.

Met de afstandsbediening kan je wisselen tussen 9 kleuren en 
wittinten:

Wittinten
Koel wit 4000 kelvin
Warm wit 2700 kelvin
Warme gloed 2200 kelvin
Kaarslicht 1780 kelvin

Kleuren
Barnsteenperzik
Donkerperzik
Donkerroze
Lichtpaars
Lichtblauw

Als je de verbindingshub en de app toevoegt, krijg je een totaal 
van 20 kleuren en wittinten:

Wittinten
Koude hemel 6000 kelvin
Koel daglicht 5000 kelvin
Koel wit 4000 kelvin
Zonsopgang 3000 kelvin
Warm wit 2700 kelvin
Warme gloed 2200 kelvin
Kaarslicht 1780 kelvin

Kleuren
Barnsteenperzik
Perzik
Donkerperzik
Donkerrood
Roze
Lichtroze
Donkerroze
Lichtpaars
Donkerpaars
Blauw
Lichtblauw
Lime
Geel

Hoe te kiezen

Bedienen door beweging
Als je wilt dat het licht automatisch aan gaat op beweging, kies 
je een complete set met een bewegingssensor en 1 led-lamp 
met warmwit licht (2700 K).

Aan te passen aan elke gelegenheid
Als je de lichtinstellingen met onze app wilt aanpassen, stel je 
een complete set samen met een hub, een afstandsbediening 
en 1 led-lamp.

Met de TRÅDFRI hub en de IKEA Home Smart app kan je elke 
lichtbron of -groep afzonderlijk aanpassen. Creëer een bepaalde 
sfeer met verschillende lichtinstellingen, bijvoorbeeld voor tv-
kijken of een romantisch etentje. De verlichting bedien je met 
de afstandsbediening of de app. Aan, uit, dimmen en wisselen 
van warm naar koud licht; jij bepaalt. Het is ook mogelijk om 
van tevoren in te stellen dat je gewekt wordt door licht en dat 
het licht op een bepaalde tijd aan en weer uit gaat. Als je niet 
thuis bent, kan je met een timer zorgen dat er toch licht brandt. 
Let op: Je hebt een van de stuureenheden uit de serie TRÅDFRI 
nodig (afstandsbediening, draadloze dimmer of draadloze 
bewegingssensor) om je lampen te kunnen koppelen met de 
verbindingshub en app.

Spraakbesturing
Bedien je verlichting met je stem met Amazon Alexa of  
Google Assistant, of stel in en pas de verlichting aan met  
Apple Home Kit en Siri spraakbesturing.

2. Uitbreiden kan
Je kan je systeem zonder TRÅDFRI hub uitbreiden met in 
totaal 10 led-lampen, led-lichtpanelen of led-lichtdeuren en 
bedienen met de verschillende besturingsmiddelen voor IKEA 
slimme verlichting. Meer informatie over de verschillende 
eigenschappen van de producten vind je in de tabel op pag. 4. 
 
Je kan je systeem met TRÅDFRI hub uitbreiden met maximaal 
50 apparaten (lichtbronnen en stuureenheden). De IKEA Home 
Smart app wordt voortdurend geüpdatet met nieuwe functies 
en mogelijkheden.
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Wit spectrum 
Drie verschillende wittinten van warm tot koel (warme gloed – 
2200 kelvin, warmwit – 2700 kelvin, koel wit – 4000 kelvin).

Lichtbron 
Led-lampen, led-lichtpanelen en led-lichtdeuren.

Stuureenheden 
Producten die je gebruikt om je lichtbronnen te regelen, 
bijvoorbeeld een afstandsbediening.

Driver
Met de TRÅDFRI driver kan je draadloos je OMLOPP, IRSTA, 
STRÖMLINJE en NORRFLY geïntegreerde verlichting dimmen.

Groepen
Een combinatie van led-lampen, led-lichtpanelen  
en led-lichtdeuren.

Sfeer
Een groep lichtbronnen met verschillende instellingen,  
zoals op verschillende manieren gedimd en/of verschillende 
kleurtemperaturen.

Koppelen
IKEA slimme verlichtingsproducten aan de draadloze 
besturing toevoegen.

Verbindingshub 
Je hebt de TRÅDFRI verbindingshub nodig om de IKEA Home 
Smart app te kunnen gebruiken. Download de app gratis via 
Google Play of de App Store, afhankelijk van welke telefoon of 
tablet je hebt.

IKEA slimme verlichting woordenlijst

Hoe te kiezen

Goed om te weten

Uitsluitend te gebruiken met producten van IKEA slimme 
verlichting. De led-lampen/lichtdeuren/lichtpanelen/drivers zijn 
niet geschikt voor gebruik met een vast geïnstalleerde dimmer. 
IKEA slimme verlichting producten zijn gebaseerd op het ZigBee 
protocol. 

Om je lampen te kunnen koppelen met de verbindingshub en 
app heb je een van de stuureenheden nodig uit de TRÅDFRI 
serie (afstandsbediening, draadloze dimmer of draadloze 
bewegingssensor).

IKEA slimme verlichting producten hebben een bereik van 
10 meter als ze niet door muren worden geblokkeerd. Dit 
bereik kan worden uitgebreid met elk IKEA slimme verlichting 
product dat niet batterij gedreven is. Als er tussen twee 
slimme producten een grotere afstand dan 10 meter is, kan 
je de TRÅDFRI signaalversterker tussen de twee IKEA slimme 
verlichting producten plaatsen om het signaal uit te breiden. De 
TRÅDFRI signaalversterker versterkt het signaal van onze slimme 
producten, niet het wifi-signaal.

Controleer altijd het maximale wattage van je lamp, zodat je een 
passende TRÅDFRI led-lamp kan kiezen.

Bij gebruik van de TRÅDFRI driver voor geïntegreerde 
verlichting, geven knipperende lampen aan dat het
maximale wattage van de driver wordt overschreden.

Als je een FLOALT led-lichtpaneel koopt:
– Vergeet niet een FÖRNIMMA aansluitsnoer toe te voegen 

(wordt apart verkocht), als je geen vaste installatie wilt.
– Completeer met de TRÅDFRI afstandsbediening of draadloze 

bewegingssensor (worden apart verkocht).
– Completeer met een FÖRNIMMA verbindingssnoer (wordt 

apart verkocht), als je meer led-lichtpanelen wilt aansluiten. 
Je kan tot maximaal 10 producten aaneen aansluiten.

De TRÅDFRI afstandsbediening en draadloze bewegingssensor 
zijn goedgekeurd voor IP44, dus geschikt voor gebruik in de
badkamer, in combinatie met TRÅDFRI led-lampen, LEPTITER
led-inbouwspots of GUNNARP led-plafond-/wandlampen.
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Hoe te kiezen

Productvoordelen TRÅDFRI 
led-lamp 

E27  
opaal  

wit spectrum

TRÅDFRI 
led-lamp  

E14  
opaal  

wit spectrum

TRÅDFRI 
led-lamp  

E27 
helder 

wit spectrum

TRÅDFRI
led-lamp 

GU10 
wit spectrum 

TRÅDFRI 
led-lamp  

E27  
kleur en wit 
spectrum

TRÅDFRI 
led-lamp  

E14  
kleur en wit 
spectrum

TRÅDFRI 
led-lamp  

E27  
opaal 

warm wit

TRÅDFRI 
led-lamp  

E14 
kaarslamp 
warm wit

Draadloos dimmen

Aanpassen wittinten  
van warm tot koel

Aanpassen kleur (RGB)

Inclusief TRÅDFRI 
afstandsbediening

Exclusief TRÅDFRI 
afstandsbediening

Te combineren met alle IKEA 
Smart verlichtingsproducten

Werkt met de TRÅDFRI  
draadloze dimmer

Werkt met de TRÅDFRI 
bewegingssensor

Als je de TRÅDFRI 
verbindingshub gebruikt kan 
je alles bedienen met de app*

Installatie nodig**

Lumen 1000 600 806 400 600 600 806 470

Vermogen (watt) 11 7 9 5 8.6 8.6 8.9 5.2

* Om je lampen te kunnen koppelen met de verbindingshub en app heb je één van de stuureenheden   
   nodig uit de TRÅDFRI serie (afstandsbediening, draadloze dimmer of draadloze bewegingssensor).
** Voor vaste installatie is een elektricien vereist.
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Hoe te kiezen

Productvoordelen TRÅDFRI 
led-lamp  

E27 
bruin helder glas 
warm schijnsel

TRÅDFRI 
led-lamp  

GU10 
opaal warmwit

FLOALT
 led-lichtpaneel

30×30 cm
wit spectrum

FLOALT 
led-lichtpaneel

30×90 cm
wit spectrum

FLOALT
 led-lichtpaneel

60×60 cm
wit spectrum

LEPTITER
 led-inbouwspot

Ø12 cm
wit spectrum

GUNNARP
 led-plafond- 
wandlamp
Ø40 cm en
40×40 cm

wit spectrum

TRÅDFRI 
driver

Draadloos dimmen

Aanpassen wittinten  
van warm tot koel

Aanpassen kleur (RGB)

Inclusief TRÅDFRI 
afstandsbediening

Exclusief TRÅDFRI 
afstandsbediening

Te combineren met alle IKEA 
Smart verlichtingsproducten

Werkt met de TRÅDFRI  
draadloze dimmer

Werkt met de TRÅDFRI 
bewegingssensor

Als je de TRÅDFRI 
verbindingshub gebruikt kan 
je alles bedienen met de app*

Installatie nodig**

Lumen 250 400 670 2200 2800 600 1500

Vermogen (watt) 3 5 12.5 29 34  9 22 Max. 10 of 30

* Om je lampen te kunnen koppelen met de verbindingshub en app heb je één van de stuureenheden   
   nodig uit de TRÅDFRI serie (afstandsbediening, draadloze dimmer of draadloze bewegingssensor).
** Voor vaste installatie is een elektricien vereist.
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Alle onderdelen en prijzen

Losse onderdelen

TRÅDFRI draadloze dimmer. Je kan je verlichting draadloos 
dimmen en de verlichting eenvoudig aanpassen aan de 
activiteit.
Wit 704.085.95 6.99

TRÅDFRI afstandsbediening. De TRÅDFRI 
afstandsbediening kan worden gebruikt voor het 
gelijktijdig aansturen van max. 10 led-lampen, led-
lichtpanelen, led-lichtdeuren of drivers - dimmen, 
uitschakelen, inschakelen en stapsgewijs overschakelen 
van warm naar koud licht. Ook geschikt voor de badkamer.

304.431.24 15.-

TRÅDFRI snelkoppelknop. Eén druk op de knop 
en de stemming zit er meteen in. Met deze slimme 
snelkoppelknop creëer je het juiste licht voor een goede 
morgen of een romantisch diner, speel je je lievelingsmuziek 
en stuur je je rolgordijnen - en alles met één enkele druk.
TRÅDFRI hub vereist.
Wit 403.563.81 7.99

TRÅDFRI verbindingshub. Met de TRÅDFRI verbindingshub 
en IKEA Home Smart app kan je elke lichtbron individueel 
sturen, verschillende soorten lichtstanden instellen - en 
ze met de afstandsbediening of de app sturen. Aan, uit, 
dimmen en wisselen tussen warm en koud licht, precies 
zoals jij wilt. Je kan de TRÅDFRI verbindingshub en IKEA 
Home Smart app gebruiken voor het samenstellen van 
meerdere groepen lichtbronnen en die op verschillende 
manieren sturen. Je hebt een van de stuureenheden uit de 
serie TRÅDFRI nodig (afstandsbediening, draadloze dimmer 
of draadloze bewegingssensor) om je lampen te kunnen 
koppelen met de verbindingshub en app.
Nieuwe verlaagde prijs. Oude prijs 32.95

403.378.06 24.95

TRÅDFRI signaalversterker. De TRÅDFRI signaalversterker 
versterkt het signaal van onze slimme producten, dus ze 
werken ook als je een heel groot huis of dikke muren hebt. 
De USB-poort kan worden gebruikt voor het opladen van je 
telefoon of tablet.

104.004.08 9.99

TRÅDFRI draadloze bewegingssensor. Nu kan iedereen 
gemakkelijk gebruik maken van slimme verlichting. De 
bewegingssensor zorgt dat je lichtbronnen automatisch 
aangaan bij beweging, zodat je licht hebt wanneer je dat 
nodig hebt en energie bespaart. Ook geschikt voor de 
badkamer.

704.299.13 12.95

TRÅDFRI draadloos plug-in stopcontact. Je kan het 
TRÅDFRI stopcontact gebruiken voor het aansluiten van je 
koffiezetapparaat of andere kleine huishoudelijke apparaten 
op de app en de TRÅDFRI hub, zodat de apparatuur met de 
timer van de app aan- en uitgezet kan worden.

903.561.66 9.99

TRÅDFRI led-lamp E14, 600 lumen (≈ 48W lamp), draadloos 
dimbaar/wit spectrum opaalwit. Met een smart led-lichtbron 
kan je de verlichting aanpassen aan de activiteit, bv. een 
warm licht voor tijdens het eten en een feller, kouder licht 
als er gewerkt moet worden.

804.085.85 12.95

TRÅDFRI led-lamp E14, 600 lumen (≈ 48W lamp), draadloos 
dimbaar/kleur (RGB) en wit spectrum opaalwit. Wanneer je 
de TRÅDFRI verbindingshub (wordt apart verkocht) en de 
IKEA Home Smart app toevoegt kan je wisselen tussen in 
totaal 20 kleuren/witte nuances.

504.115.65 22.95

Sets

TRÅDFRI dimset, 806 lumen, wit spectrum. Eenvoudig 
aan de slag met een kant-en-klare TRÅDFRI smart set, die 
bestaat uit de draadloze dimmer en 1 E27 TRÅDFRI led-lamp 
(grote fitting) met warmwit licht (2700 K).

104.359.26 12.95

TRÅDFRI dimset, 1000 lumen, wit spectrum. Eenvoudig 
aan de slag met een kant-en-klare TRÅDFRI smart set, die 
bestaat uit de afstandsbediening en een E27 led-lamp (grote 
fitting).

204.065.70 27.95

TRÅDFRI stopcontact set. Met de set kan je het apparaat 
aan of uit zetten dat op het stopcontact is aangesloten.

403.647.48 14.95

TRÅDFRI set met afstandsbediening, 400 lumen, wit 
spectrum. Eenvoudig aan de slag met een TRÅDFRI smart 
set, die bestaat uit de afstandsbediening en 3 GU10 led-
lampen met wit spectrum.

004.065.47 44.95

TRÅDFRI set met verbindingshub, 1000 lumen, wit 
spectrum. Eenvoudig aan de slag met een kant-en-klare 
TRÅDFRI smart set, die bestaat uit de verbindingshub, de 
afstandsbediening en 2 E27 led-lampen (grote fitting) met 
wit spectrum. Je kan de TRÅDFRI verbindingshub en IKEA 
Home Smart app gebruiken voor het samenstellen van 
meerdere groepen lichtbronnen en die op verschillende 
manieren sturen. 
Nieuwe verlaagde prijs. Oude prijs 74.95

604.068.70 64.95

TRÅDFRI set met verbindingshub, 600/1000 lumen, wit 
spectrum. Eenvoudig aan de slag met een kant-en-klare 
TRÅDFRI smart set, die bestaat uit de verbindingshub, de 
afstandsbediening en 2 E14 led-lampen (kleine fitting) en 
1 E27 (grote fitting) met wit spectrum. Je kan de TRÅDFRI 
verbindingshub en IKEA Home Smart app gebruiken voor 
het samenstellen van meerdere groepen lichtbronnen en 
die op verschillende manieren sturen. 
Nieuwe verlaagde prijs. Oude prijs 79.95

804.068.74 74.95

TRÅDFRI set met verbindingshub, 1000 lumen, kleuren en 
wit spectrum. Eenvoudig aan de slag met een kant-en-klare 
TRÅDFRI smart set, die bestaat uit de verbindingshub, de 
afstandsbediening en 2 E27 led-lampen (grote fitting) met 
kleuren en wit spectrum. Je kan de TRÅDFRI verbindingshub 
en IKEA Home Smart app gebruiken voor het samenstellen 
van meerdere groepen lichtbronnen en die op verschillende 
manieren sturen. 
Nieuwe verlaagde prijs. Oude prijs 89.95

004.068.87 79.95
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Alle onderdelen en prijzen

FLOALT led-lichtpaneel, met draadloze bediening, wit 
spectrum. Incl. transformator. Te completeren met de 
TRÅDFRI afstandsbediening en FÖRNIMMA aansluitsnoer, 
worden apart verkocht. Gebruik het FÖRNIMMA 
verbindingssnoer (wordt apart verkocht) voor het aan 
elkaar koppelelen van meerdere led-lichtpanelen of led-
lichtdeuren. 
Kan aan het plafond of aan de wand worden gemonteerd. 
Voor vaste installatie is een elektricien vereist. Ingebouwde 
led-lamp met een levensduur van ca. 25.000 uur. 
De lichtkleur kan variëren tussen 2200 Kelvin (warm licht), 
2700 Kelvin (warmwit) en 4000 Kelvin (koudwit).
Energieverbruik als het led-lichtpaneel 8 uur per dag 
brandt: 
30×30 cm - 36 kWu/jaar; 
60×60 cm - 84.68 kWu/jaar;
30×90 cm - 99.28 kWu/jaar. 

30×30 cm 904.363.14 69.95
60×60 cm 204.363.17 129.-
30×90 cm 404.363.16 129.-

LEPTITER led-inbouwspot, dimbaar, wit spectrum. Met 
deze slimme led-inbouwspot kan je je verlichting aanpassen 
aan verschillende activiteiten, bijvoorbeeld een warmer 
licht voor een lekker bad en een feller, kouder licht om bij 
te werken. Je kan meerdere spots installeren in bv. de hal of 
andere ruimtes waar je veel licht wilt hebben. De TRÅDFRI 
afstandsbediening wordt apart verkocht.

503.535.13 19.95

GUNNARP led-plafond-/wandlamp, dimbaar, wit 
spectrum. Gebruik de slimme led-lamp om de verlichting 
aan te passen aan verschillende activiteiten, bv. een warmer 
licht voor een ontspannen bad en een helderder, kouder 
licht om je tanden te poetsen. Getest en goedgekeurd voor 
de badkamer. De TRÅDFRI afstandsbediening wordt apart 
verkocht.
Ø40 cm 403.600.76 89.95
40×40 cm 503.600.71 89.95

TRÅDFRI led-lamp E27, 806 lumen (≈ 60W lamp), 
draadloos dimbaar/wit spectrum helder. Met een smart 
led-lichtbron kan je de verlichting aanpassen aan de 
activiteit, bv. een warm licht voor tijdens het eten en een 
feller, kouder licht als er gewerkt moet worden.

304.084.70 17.95

TRÅDFRI led-lamp E27, 600 lumen (≈ 48W lamp), 
draadloos dimbaar/kleur (RGB) en wit spectrum opaalwit. 
Wanneer je de TRÅDFRI verbindingshub (wordt apart 
verkocht) en de IKEA Home Smart app toevoegt kan je 
wisselen tussen in totaal 20 kleuren/witte nuances.

004.086.12 24.95

TRÅDFRI led-lamp E27, 1000 lumen (≈ 72W lamp), draadloos 
dimbaar/wit spectrum opaalwit. Met een smart led-lichtbron 
kan je de verlichting aanpassen aan de activiteit, bv. een 
warm licht voor tijdens het eten en een feller, kouder licht 
als er gewerkt moet worden.

604.084.83 17.95

TRÅDFRI led-lamp E27, 806 lumen (≈ 60W lamp), draadloos 
dimbaar, warm wit opaalwit. Met een slimme lichtbron kan 
je de verlichting aanpassen aan de activiteit, bijvoorbeeld 
door de verlichting te dimmen om een gezellige sfeer te 
creëren.

904.087.97 9.99

TRÅDFRI led-lamp E27, 250 lumen (≈ 25W lamp), draadloos 
dimbaar, warm schijnsel bruin helder glas. Slimme lichtbron 
die draadloos gedimd kan worden om thuis de juiste 
stemming te creëren. Doet tegelijkertijd denken aan oude 
lampen met een gloeidraad, getint helder glas en een warm 
schijnsel dat voor sfeer zorgt.

704.556.76 12.95

TRÅDFRI led-lamp E14, 470 lumen (≈ 40W lamp), draadloos 
dimbaar wit spectrum/kaarslamp opaalwit. Met deze 
lichtbron kan je kiezen uit 3 verschillende kleuren, wisselen 
van warm naar koud licht - en dimmen, zodat je het licht kan 
aanpassen aan de activiteit.

704.243.12 12.95

TRÅDFRI led-lamp GU10, 400 lumen (≈ 57W lamp), 
draadloos dimbaar warm wit. Met een slimme lichtbron kan 
je de verlichting aanpassen aan de activiteit, bijvoorbeeld 
door de verlichting te dimmen om een gezellige sfeer te 
creëren.

604.200.41 6.99

TRÅDFRI led-lamp GU10, 400 lumen (≈ 57W lamp), 
draadloos dimbaar/wit spectrum. Met een smart led-
lichtbron kan je de verlichting aanpassen aan de activiteit, 
bv. een warm licht voor tijdens het eten en een feller, 
kouder licht als er gewerkt moet worden.

904.086.03 12.95

TRÅDFRI driver. De TRÅDFRI driver verbindt je OMLOPP, 
IRSTA, STRÖMLINJE en NORRFLY geïntegreerde verlichting 
met IKEA slimme verlichting. Je kan de aangesloten 
verlichting dimmen met de TRÅDFRI draadloze dimmer en 
verbinden met de TRÅDFRI hub. Te completeren met het 
FÖRNIMMA aansluitsnoer, wordt apart verkocht.
Tot 10W, maximaal 3 lampen 503.561.87 15.-
Tot 30W, maximaal 9 lampen 603.426.56 25.-

FÖRNIMMA aansluitsnoer. Om één of maximaal tien in 
serie geschakelde TRÅDFRI drivers aan te sluiten op het 
elektriciteitsnet.  
3.5 m 504.468.81 5.-
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Meer informatie: IKEA.nl. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.


