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Belangrijke informatie!
Wij adviseren u onderstaande informatie te lezen alvorens u het aanvraagformulier invult.
Waarom eerst deze uitvoerige informatie?
Met dit formulier vraagt u een verzekering aan. Het aangaan van een dergelijke overeenkomst heeft voor u en voor de verzekeraar
bindende juridische consequenties. Onder het huidige verzekeringsrecht geniet u als ‘verzekeringsconsument’ een verregaande
bescherming. Deze wetgeving verplicht partijen echter wel om elkaar over en weer zoveel mogelijk informatie te verstrekken.
Daarom is dit aanvraagformulier helaas nogal uitvoerig en formeel. Op basis van de door u op dit formulier verstrekte gegevens
maakt verzekeraar -na definitieve acceptatie- de polis op.
Mededelingsplicht
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering
bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap
bepalend, maar ook die van andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar
bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat verzekeraar u heeft
bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan
de verzekeraar mededelen indien deze vallen onder de gestelde vragen in dit aanvraagformulier.
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt
beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware
stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
Persoonsgegevens
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens worden door verzekeraar
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van
daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. Tevens kunnen de persoonsgegevens
worden gebruikt voor het voeren van marketingactiviteiten, voor statistische analyses en voor het kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de “Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen” van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode en/of een publieksfolder kunt u opvragen bij het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL DEN HAAG, www.verzekeraars.nl.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan verzekeraar de gegevens van (kandidaat-)verzekerde(n) raadplegen bij de
Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting
CIS is van toepassing, zie www.stichtingcis.nl.
Toepasselijk recht
Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Klachten
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst kunt u
voorleggen aan de klachtencoördinator van Kuiper Verzekeringen. Wanneer het oordeel voor u niet bevredigend is, kunt u zich
wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG, www.kifid.nl.
Bedenktijd
Op de aanvraag van deze verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u na ontvangst van de polis de verzekering
ongedaan kunt maken. De bedenktijd bestrijkt een termijn van 14 kalenderdagen en gaat in op het moment van ontvangst van de
polis en de polisvoorwaarden. Wanneer u gebruik maakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden,
wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan. Er geldt geen bedenktijd indien verzekeraar een voorlopige dekking
heeft afgegeven en/of indien de verzekering een contractduur van minder dan één jaar heeft.
Inspectie
Verzekeraar behoudt zich het recht voor, het te verzekeren vaartuig en/of haar ligplaats zowel voor aanvang als tijdens de looptijd
van de verzekering te (laten) inspecteren.
Ondertekening
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen volledig heeft ingevuld en naar waarheid heeft beantwoord,
alsmede dat u de aangevraagde verzekering wilt verkrijgen. U verklaart er tevens mee akkoord te zijn met de op de verzekering
van toepassing zijnde voorwaarden en eventuele aanvullende bepalingen en clausules. De voorwaarden worden bij offertes en
polissen meegezonden en -indien er geen schriftelijke offerte is afgegeven- ook bij schriftelijk bevestigde voorlopige dekkingen. Ze
liggen op het kantoor van de verzekeraar ter inzage of zijn te downloaden op www.kuiperverzekeringen.nl. Bij de beoordeling van
het aanvraagformulier kan verzekeraar besluiten aanvullende bepalingen en/of clausules van kracht te laten zijn of worden. Indien
die aanvullende bepalingen en/of clausules een verslechtering voor u betekenen, dan wordt er eerst overleg met u gepleegd.
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AANVRAAGFORMULIER PLEZIERVAARTUIGENVERZEKERING
1.
Betreft
		
		
2.

3.

aanvraag nieuwe verzekering
aanmelding vervangend vaartuig op bestaande verzekering, polisnummer:_______________________________________________
aanvraag voor een vrijblijvende offerte

Verzekeringnemer
a. naam en voorletter(s)
b. adres
c. postcode + woonplaats
d. geboortedatum
e. bankgegevens
f. telefoon
g. fax
h. e-mail		
i. beroep en bedrijf

: _______________________________________________________________________________________________________________________ m / v
: ______________________________________________________________________________________________________________________________
: ______________________________________________________________________________________________________________________________
: ____________________________________________________
: IBAN :_______________________________________________________________________ BIC :________________________________
: thuis :______________________________ werk:_______________________________ mobiel:________________________________
: thuis :______________________________ werk:_______________________________
: ______________________________________________________________________________________________________________________________
: ______________________________________________________________________________________________________________________________

Ingangsdatum / duur van de verzekering (zie toelichting)
gewenste ingangsdatum
: ______________________________________________________________________________________________________________________________

Toelichting
Indien er een voorlopige dekking is afgegeven, is de datum en het tijdstip daarvan de ingangsdatum van de verzekering.
Indien er geen voorlopige dekking is afgegeven, kan de verzekering niet eerder ingaan dan op de dag waarop het volledig ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier door verzekeraar is ontvangen, mits het risico voor verzekeraar acceptabel is.
De verzekeringsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan tot de eerstkomende -in de polis op te nemen- hoofdpremievervaldatum. Daarna
is de overeenkomst voor onbepaalde duur van kracht.
Omdat de hoofdpremievervaldatum altijd de eerste dag van een kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober) is, kan de eerste termijn iets korter of
langer dan 12 maanden zijn.

••
•

4.

Premiebetaling
per 12 maanden middels automatische incasso*
per 12 maanden middels een factuur (extra kosten)
per 6 maanden middels automatische incasso*
per 3 maanden middels automatische incasso*
* Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Kuiper Verzekeringen BV om de verschuldigde premies (incl. eventuele kosten
* en assurantiebelasting) van zijn/haar bij vraag 2e ingevulde IBAN af te schrijven.

5.

Vaartuig
a. soort
:
kajuitzeiljacht
kajuitmotorboot
waterskiboot (zie ook vr. 14)
				
open zeilboot
kajuitsloep
opblaasbare boot / RIB
				
motorsailer
open sloep/vlet
kajuitmultihull
				
zeilplank
tender
open multihull
				
klassiek jacht
open motorboot
_____________________________________
b. merk en type
: ______________________________________________________________________________________________________________________________
c. scheepsnaam
: ______________________________________________________________________________________________________________________________
d. bouwjaar
: ____________________________
e. CIN/HIN/bouwnr.
: ______________________________________________________________________________________________________________________________
f. afmetingen
: lengte: _________________ m
breedte: _________________ m
diepgang: _________________ m
g. maximum snelheid
:
0 t/m 30 km/h
41 t/m 50 km/h
61 t/m 70 km/h
> 80 km/h
					
31 t/m 40 km/h
51 t/m 60 km/h
71 t/m 80 km/h
h. registratienummer
: ____________________________ (Geldt alleen voor vaartuigen met een bereikbare snelheid van meer dan 20 km/h.
						
_S.v.p. een kopie van het “bewijs van registratie van een snelle motorboot” meesturen.)

i. bouwaard		
j. bouwer		
k. bouwaard mast

:
:
:

staal

polyester

hout

aluminium

_______________________________________________

___________________________________________________________________________________

n.v.t.

hout

aluminium

carbon

zelf(af)bouw:

nee

ja

__________________________________________________

Wij verzoeken u een recente foto van het vaartuig in te zenden.

6.

Motor(en)
a. aantal
b. soort
c. merk en type
d. type-/serienummer(s)
e. bouwjaar
f. vermogen
g. brandstof

:
:
:
:
:
:
:

één
inbouw

twee
aanhang

hek

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________

kW
benzine

___________________________

diesel

PK
LPG

elektrisch

7.

Volgboot (zie toelichting)
a. merk en type
b. bouwjaar
c. CIN/HIN/bouwnr.
d. merk/type motor
e. type-/serienummer
f. bouwjaar
g. vermogen

:
:
:
:
:
:
:

___________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________

kW

____________________________

PK

Toelichting
Het begrip “volgboot” is gedefinieerd in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden. Indien de te verzekeren volgboot niet aan deze definitie voldoet,
kan deze alleen op een aparte polis en tegen een ander tarief worden verzekerd.

8.

Trailer (zie toelichting)
a. merk en type
b. bouwjaar
c. chassisnummer
d. gewicht
e. kenteken

:
:
:
:
:

___________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________

kg

____________________________

(in te vullen indien de beladen trailer zwaarder is dan 750 kg)

Toelichting
De te verzekeren boottrailer wordt op een aparte polis tegen het daarvoor geldende tarief verzekerd. Trailers die beladen zwaarder zijn dan 750 kg,
moeten zelfstandig geregistreerd worden bij de RDW en een eigen kentekenplaat voeren.

9.

Huidige waarden
a. VAARTUIG met motor(en) en scheepsuitrusting

€ __________________________________

b. VOLGBOOT		

€ __________________________________

c. AANHANGMOTOR VOLGBOOT
				

€ __________________________________
______________________

			

€ __________________________________

totaal

d. TRAILER		
e. de bovenstaande bedragen zijn
f. de zaken moeten worden verzekerd
				

€ __________________________________
inclusief BTW
inclusief BTW

exclusief BTW
exclusief BTW (in dit geval worden schaden
exclusief BTW vergoed)

10.

Vaste ligplaats / beveiliging (zie toelichting)
a. omschrijving ligplaats/stallingplaats zomerseizoen
		 naam en adres: _________________________________________________________________________ ; postcode: _______________________ ; land:_______________
		bewaakte jachthaven
onbewaakte jachthaven
bij eigen woning
op een trailer
		openba(a)r(e) weg/vaarwater
anders, nl._______________________________________________________________________________________
b. omschrijving ligplaats/stallingplaats winterseizoen
		 naam en adres:
		als 10a
		elders: ________________________________________________________________________________ ; postcode: _______________________ ; land:_______________
		bewaakte jachthaven
onbewaakte jachthaven
bij eigen woning
op een trailer
		openba(a)r(e) weg/vaarwater
buiten
binnen
c. welke preventieve maatregelen tegen inbraak / diefstal zijn er getroffen?____________________________________________________________
		
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Toelichting
Verzekeraar verwacht dat verzekerde als ‘goed huisvader’ binnen redelijke grenzen alle maatregelen neemt die tot voorkoming of vermindering
van schade kunnen leiden. Van groot belang is de veiligheid van de ligplaats en de beveiliging van de verzekerde zaken. Om teleurstellingen te
voorkomen, adviseren wij u het in de polisvoorwaarden bepaalde omtrent VOLDOENDE ZORG aandachtig te lezen.

11.

Gewenste dekking
Uitgebreid (WA + casco) met een eigen risico van:
0,25%
0,5%
1%
2%
4%
		 Inclusief dekking ongevallen opvarenden:
pakket 1 (max. € 25.000,-, standaard, geen extra premie)
					
pakket 2 (max. € 50.000,-, extra premie € 12,50 per jaar)
					
pakket 3 (max. € 100.000,-, extra premie € 25,- per jaar)
		Het eigen risico geldt alleen voor eigen cascoschade en wordt uitgedrukt in een percentage van de verzekerde
waarde van het VAARTUIG, zie vraag 9a. Voor cascoschade aan de volgboot geldt een eigen risico van € 100,per gebeurtenis, ook bij totaal verlies.
		De verzekerde som voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) bedraagt € 5 miljoen.

•
•

Uitsluitend WA, geen eigen risico, verzekerde som: € 5 miljoen
WA + brand + diefstal met een eigen risico van:
0,25%
0,5%
1%
2%
4%
		Het eigen risico geldt alleen voor eigen cascoschade door brand of diefstal en wordt uitgedrukt in een percentage
van de verzekerde waarde van het VAARTUIG, zie vraag 9a. Voor cascoschade aan de volgboot door brand of
diefstal geldt een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis, ook bij totaal verlies.
		De verzekerde som voor WA bedraagt € 5 miljoen.

•
•

aanbouw (WA + casco, exclusief vaarrisico), eigen risico
0,25%
0,5%
1%
2%
4%
Het in aan- of verbouw zijnde vaartuig is verzekerd tegen o.a. alle van buiten komende onheilen en tegen de
gevolgen van WA. Voor de bouw bestemde materialen en onderdelen zijn meeverzekerd, evenals transporten en
proefvaarten. Overige vaarten, gereedschappen en persoonlijke ongevallen zijn niet meeverzekerd. De verzekerde
som is de waarde welke het schip 12 maanden na de ingangsdatum van de verzekering naar schatting zal hebben.
Zolang de aanbouw duurt, vindt jaarlijks een nieuwe waardeschatting en premietarifering plaats.

35°OL

20°
WL

WL
35°

5°W

70°NB

Shetlandeilanden

43°NB

43°NB
Azoren

Kreta

Madeira

30°NB

Cyprus

30°NB
25°NB

Canarische
Eilanden

35°OL

25°NB
5°WL

L

• Speedboten komen uitsluitend in aanmerking voor gebied 3.
• De gebieden 4 t/m 7 zijn bestemd voor zeewaardige kajuit
boten.

Faerøer

20°W

Toelichting
1. Nederland beperkt: Nederland, met uitzondering van kust
wateren, Waddenzee, Dollard, Eems, Westerschelde, IJssel
meer en Markermeer, doch inclusief IJmeer.
2. Nederland: Nederland, met inbegrip van Waddenzee, Dollard,
Eems, IJsselmeer, Markermeer, Ooster- en Westerschelde.
3. standaard: Europa, tot 10 zeemijl uit de kust en tot 35° OL.
4. standaard (als 3) met klein vierkant: 70° NB tot 43° NB, 20°
WL tot 35° OL.
5. Middellandse Zee: Middellandse Zee (met aangrenzende
wateren, doch exclusief Zwarte Zee) tot 5° WL, 35° OL en
30° NB.
6. groot vierkant: 70° NB tot 30° NB, 20° WL tot 35° OL.
7. extra groot vierkant: 70° NB tot 25° NB, 35° WL tot 35° OL.

70°NB

L

Gewenst verzekeringsgebied (zie toelichting)
1. Nederland beperkt
2. Nederland
3. standaard
4. standaard met klein vierkant
5. Middellandse Zee
6. groot vierkant
7. extra groot vierkant
8. ____________________________________________________

35°W

12.

L

rechtsbijstand pleziervaartuigen
		 alleen voor het bij vraag 5 vermelde vaartuig (premie € 29,- per jaar)
		 voor al mijn vaartuigen (premie € 39,- per jaar)
		 Ondergetekende verklaart dat hij de laatste 5 jaar niet betrokken is geweest of nu dreigt te raken bij een geschil,
rechtsprobleem of procedure.
		 Deze verzekering biedt dekking voor geschillen welke kunnen ontstaan bij o.a. koop, garantie, reparatie, stalling,
verzekering en bij het verhalen van schade op een derde. Voorwaarden voor het sluiten van deze verzekering
zijn dat u de pleziervaartuigenverzekering ook bij ons heeft lopen, dat u dit vaartuig uitsluitend privé gebruikt en
dat u ingezetene van Nederland bent. Indien u meerdere pleziervaartuigen bij ons heeft verzekerd, dan kunt u
daarvoor één rechtsbijstandverzekering sluiten tegen een jaarpremie van € 39,-.

13.

Gebruik vaartuig
a. Wordt het vaartuig uitsluitend privé én recreatief gebruikt?
ja
nee
b. Wordt het vaartuig verhuurd of vercharterd?
		nee
		ja, circa _____________ weken per seizoen via _____________________________________________________________ (naam verhuurbedrijf)
c. Wordt er met het vaartuig aan wedstrijden deelgenomen?
		nee
		ja, circa _____________ wedstrijden per seizoen, o.a. de wedstrijden______________________________________________________________
		
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d. Dient het vaartuig tot permanente bewoning?
nee
ja
		 Van permanente bewoning is sprake wanneer u langer dan 6 maanden per jaar aan boord woont.
e. Ander gebruik (bijv. promotie, representatie, demonstratie, instructie/les):_____________________________________________________
14.

Waterskiboot (zie toelichting)
a. Bent u actief (d.w.z. contributiebetalend) lid van de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond (NWWB)?
		 nee
ja, lidnummer _____________________________________________
b. Zo ja, bent u in het bezit van een geldig NWWB-praktijkvaarbewijs?
		 nee
ja (kopie bijvoegen!)
Toelichting
Het lidmaatschap van de NWWB geeft recht op premiekorting. Uitsluitend in combinatie met dit lidmaatschap levert het bezit van een NWWBvaarbewijs een extra korting op. Deze kortingen gelden voor de verzekering van de waterskiboot en niet voor andere, al dan niet aanverwante,
verzekeringen. De geldigheid van uw lidmaatschap en vaarbewijs wordt periodiek gecontroleerd. Verzekeraar heeft het recht de premie aan te
passen en na te vorderen indien uit controle blijkt dat u geen recht (meer) heeft op deze korting(en).

15.

Verzekeringshistorie
a. Heeft u eerder een pleziervaartuigenverzekering gehad?
nee
ja
		 Zo ja, bij welke maatschappij en reden van beëindiging:____________________________________________________________________________
		
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b. Is het bij vraag 5 vermelde vaartuig thans nog elders verzekerd?
nee
ja
		 Zo ja, bij ________________________________________________________________ (maatschappij) tot__________________________________________________

c.	Heeft u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de afgelopen 5 jaar
met een vaartuig schade opgelopen of veroorzaakt?
nee
ja
		 Zo ja, wanneer, oorzaak en omvang van deze schade(n)__________________________________________________________________________ _
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d. Is ooit enige verzekering aan u opgezegd, een aanvraag hiervoor geweigerd en/of op
		 beperkende voorwaarden geaccepteerd dan wel voortgezet?
nee
ja
		 Zo ja, wanneer, soort verzekering, om welke reden en door welke maatschappij:__________________________________________

		

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.

No-claimkorting (bonus/malus)
Wij verlenen alleen no-claimkorting op basis van het aantal door uzelf opgebouwde schadevrije verzekeringsjaren.
Elders opgebouwde no-claimrechten nemen wij uitsluitend over nadat wij de originele door uw vorige verzekeraar
afgegeven verklaring hebben ontvangen waaruit uw aantal schadevrije jaren blijkt. Deze verklaring mag niet ouder
zijn dan 12 maanden.
De originele verklaring van mijn vorige verzekeraar heb ik thans bijgevoegd.
Ik zorg ervoor dat deze originele verklaring binnen 2 maanden na de bij vraag 3a vermelde ingangsdatum in uw
bezit is. Ik heb _______________ (aantal) schadevrije verzekeringsjaren opgebouwd.
Ik kan geen (geldige) originele verklaring overleggen. (In dit geval is de ‘inschaling’ voorbehouden aan verzekeraar;
geef eventueel een toelichting bij vraag 18.)
Ik ben reeds bij/via Kuiper verzekerd (geweest), raadpleeg s.v.p. uw eigen administratie.

17.

Strafrechtelijk verleden
Bent u -of een andere belanghebbende bij deze verzekering- in de laatste 8 jaar als verdachte of ter uitvoering van
een opgelegde (straf)maatregel in aanraking geweest met politie of justitie in verband met bijvoorbeeld
• wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, heling,
		 bedrog, oplichting, valsheid in geschrift, of poging(en) daartoe;
• wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling,
		 afpersing en bedreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het
		 leven, of poging(en) daartoe;
• overtreding van de wet wapens en munitie, de opiumwet of de wet economische delicten?
nee
ja
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan
was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef
dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie en zo ja, tegen welke voorwaarden
de schikking tot stand kwam.
Deze informatie kunt u vertrouwelijk aan de directie van Kuiper Verzekeringen zenden.
18.

Ruimte voor toelichtingen/mededelingen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ondertekening
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij/zij de
verzekering wil sluiten tegen de hem/haar bekend zijnde voorwaarden en dat alle vragen volledig en naar waarheid
zijn beantwoord.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door (naam): _____________________________________________________________
Plaats: _____________________________________ datum: _______________________________ handtekening:______________________________________________

S.V.P. NIET INVULLEN
relatienummer: ___________________________________ offertedatum:__________________________________
branche:____________________________________________ producent:______________________________________
bruto jaarpremie: €______________________________
dekking:
WA/casco
WA/brand/diefstal
uitsluitend WA
eigen risico:
0,25%
0,5%
1%
2%
4%
n.v.t.
eigen risico volgboot:
€ 100,€ __________________________
n.v.t.
bonus/malustrede: ________________ = ________________ % korting
premiebetaling:
per 12 mnd,
automatisch
acceptgiro
per 6 mnd automatisch, termijnpremie €_____________________________
per 3 mnd automatisch, termijnpremie €_____________________________
ligplaats:
1. NL
2. D/B
3. elders
verzekeringsgebied:
1
2
3
4
5
6
7
voorwaarden: ____________________________________________________________________________________________
clausule(s):____________________________________________________ acceptant:___________________________
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19.

