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Begrippenlijst

	 	 	 				Definitie
Fabrikant led-systeem De partij die het geassembleerde led-systeem op de markt brengt, al dan niet via 

een importeur en/of handelspartner die de Nederlandse taal goed beheerst. 

Leverancier De combinatie van een fabrikant en haar Nederlandse handelspartner.

Stadsbeheer (SBH) Stadsbeheer draagt zorg voor het dagelijks beheer van de openbare verlichting in 
de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en Zwijndrecht. 

Voorselectie Het	proces	om	te	komen	tot	een	selectie	van	armaturen	voor	1	wegprofiel,	die	
voldoen aan de technische en functionele randvoorwaarden. 

Armatuurkeuzetool Tool ontwikkeld door Stadsbeheer om de funtionele eisen te toetsen van een 
armatuur	voor	een	bepaald	type	profiel.		

1. Demo-meting (aanbe-
steding)

2. Nul-metng (garantie)
3. Na-meting na 16.000 

branduren (garantie)

De meeting die wordt gedaan op 1. het demo-armatuur en 2. op een steekproef 
van de (eerste) levering en 3. na 16.000 branduren.
De eerste meting gebeurt bij een meetinstituut naar keuze.
Meting 2 en 3 gebeuren in een geaccrediteerd laboratorium. 

Faseverschuiving φ In de elektriciteitsleer spreek je over faseverschuiving tussen spanning en 
stroom in graden (°). Dit geef je aan met de letter Φ (phi).  Als spanning en 
stroom in fase zijn is de arbeidsfactor 1, want:  φ = 0° en cos 0° = 1, zie afbeel-
ding 3. Door het inductieve gedrag van bijv. een elektromotor is φ = 30° en cosφ 
= 0,87

Arbeidsfactor ( λ ) 
(eng: powerfactor)

Arbeidsfactor is het verhoudingsgetal tussen werkelijk- en schijnbaar vemrogen. 
Indien de arbeidsfactor 1 is, betekend dat, dat het vermogen dat opgenomen 
wordt ook wordt gebruik. Hoe lager de arbeidsfactor, hoe slechter de verhoduing.  
Wettelijk moeten producenten met een vermogen van meer dan 25W een ar-
beidsfactorn hebben van 0,9.  SBH stelt deze eis ook voor armaturen < 25W
λ = Pw / Ps

Schijnbaar vermogen (Ps) Ps = U x I [VA]

Werkelijk vermogen (Pw) Pw = U x I x λ  [W]
Pw = Ps x λ    [W]

Totale Harmonische 
vervorming (THD)

De elektronica die nodig is voor led-verlichting veroorzaakt harmonischen waarbij 
het sinusvormig patroon verloren gaat. Harmonischen zijn gehele veelvouden 
van de grondfrequentie. Bijvoorbeeld: als de grondfrequentie 50 Hz bedraagt, 
heeft de derde harmonische een frequentie van 150 Hz. Harmonischen veroorza-
ken storing. De THD moet worden gemeten volgens EN 61000-3-2.

Constante Lumen Output  
(CLO)

Het constant houden van de lichtstroom (lumen) gedurende de bedrijfsuren van 
het led-systeem. De CLO wordt op de driver geprogrammeerd op basis van de 
verwachte levensduur.  Stadsbeheer eist voor de Categorie A armaturen (basis-
armturen) een minimale verwachte technische levensduur van 100.000h, dit is 
ook de termijn dat de CLO op ingesteld dient te worden.  

Branduren Daadwerkelijke tijd die een armatuur brandt. In Nederland hanteren we het aan-
tal van 4150h / jaar. 

Garantie periode De volledige termijn van de ingestelde CLO; 100.000 branduren. Voor de speci-
fieke	garantievoorwaarden:	zie	Hoofdstuk	3.

Toegestane testmethoden: Acceptance of use of various types of manufacturer's testing laboratory proce-
dures	as	provided	to	the	IECEE	Secretariat	by	the	National	Certification	Bodies	
(NCBs):  (http://www.iecee.org/cbscheme/html/cbmtlacceptance.htm)"
•	 SMT:  Supervised Manufacturer's Testing
•	 TMP:  Testing at Manufacturer’s Premises (eigen verklaring)
•	 WMT:  Witnessed Manufacturer’s Testing

nog uitzoeken: relatie met armaturenregister
Led-systeem (led-arma-
tuur)

Combinatie van alle componenten die een led-armatuur duurzaam laten branden, 
waaronder led-module, driver en behuizing.

Omgevingstempratuur Tq Door de fabrikant opgegeven maximale bedrijfstemperatuur van een ledsysteem 
in bedrijf (praktijk)

Kapot led-systeem Een	led-systeem	wordt	gedefinieerd	als	kapot	als	hij	niet	meer	voldoet	aan	de	de	
nominale lichtstroom (lumen) bij een opgegeven aansluitspanning. 

Total Cost of Ownership 
(TCO)

Alle kosten gerelateerd aan de aanschaf en gebruik gedurende de levenscyclus 
van ingekochte led-systemen. In de context van de led-keuzetool zijn de onder-
houdskosten gesteld op € 0,- en ligt de focus op investerings- en energiekosten 
voor	een	specifiek	profieltype.	

installatiekosten Het monteren en elektrisch aansluiten van een armatuur op een armatuur-dra-
ger, met inzet van benodigd materieel. 
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Voor u ligt de leidraad voor aanbesteding van led-sys-
temen voor de openbare verlichting voor de gemeente 
Dordrecht. 

Met deze leidraad wordt gestuurd op kwaliteit en 
duurzaamheid bij de aanschaf van led-systemen. Bij 
deze leidraad hoort het beleidsdocument led-syste-
men, een technisch Programma van Eisen (PvE) en de 
leverings- en garantievoorwaarden. Alle documenten 
samen worden bij de uitvraag aan de marktpartijen 
meegeven en dienen ingevuld en ondertekend aange-
leverd te worden bij deelname aan de aanbesteding.   

STRATEGISCH:  Waar willen we naartoe, en waarom? 
   - Beleidsdocument

TACTISCH:  Wat gaan we doen om ons doel te bereiken? Wat zijn de kaders?
   - Leverings- en garantieoveréénkomst led-systemen

OPERATIONEEL: Hoe gaan we het doel bereiken?
   - Aanbestedingsvoorwaarden
   - Technisch PvE
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Aanleiding
In het landelijk energie-akkoord is onder andere afgesproken dat in de openbare verlichting 
in 2020 20% energie moet zijn bespaard ten opzicht van 2013. Het doel van de gemeente 
Dordrecht is om door middel van het beleid op led-systemen de overgang naar led armaturen 
in de openbare verlichting mogelijk te maken binnen de randvoorwaarden van kwaliteit, prijs 
en service. 

Door het uitgebreide aanbod van led producten is het moeilijk om echte kwaliteit te 
onderscheiden. Tevens is het zo dat een led-armatuur, in tegenstelling tot een conventioneel 
armatuur, een geïntegreerd geheel is, waardoor het nu met het blote oog niet meer goed 
waarneembaar is of het led-product aan de verwachte eisen voldoet. Ook is het duurder om 
een niet werkend exemplaar te vervangen; je vervangt in veel gevallen niet alleen de lichtbron 
maar het gehele toestel.

We omschrijven in deze leidraad het werkproces welke in gemeente Dordrecht wordt 
toegepast:
1. Raamcontract met de aannemer
2. Project 

Andere vormen van marktbenadering vergen een ander proces, maar worden hier niet 
omschreven: 
3.    Openbaar aanbesteden van de openbare verlichting
4.    Werken middels het principe "Light as a Service".

Leidraad aanbesteding led-armaturen
Stadsbeheer zoekt goede kwaliteit led-systemen om in Dordrecht toe te gaan passen en 
partners die middels adequate service en after-sales achter de kwaliteit van hun product staan 
en zich willen committeren aan een traject om tot een zo lang mogelijke levensduur te komen. 

In dit document wordt de werkwijze van de aanbesteding toegelicht om te komen tot de 
kwaliteit van led-systemen die aansluit bij de eisen en wensen van gemeente Dordrecht.
De werkwijze bestaat uit de volgende onderdelen:

1. De fabrikant tekent het instap PvE;
2. De	leverancier	lever	lichtberekening	aan	en	de	.ldt	files	conform	de	gegeven	

randvoorwaarden;
3. De	leverancier	levert	de	ingevulde	en	getekende	technische	specificaties	aan;
4. De	leverancier	levert	de	gevraagde	certificaten	mee	ter	onderbouwing	van	de	opgegeven	

waarden, conform de norm;
5. De leverancier stelt een armatuur ter beschikking met CLO;
6. Demo armatuur wordt onderworpen aan de nul-meting (Bijlage E) 
7.  De leverancier tekent met de garantievoorwaarden en contractvoorwaarden van de 

gemeente

Inleiding
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1. Selectiecriteria

1.1   DREMPELCRITERIA DEELNAME

Met de drempelcriteria wil de opdrachtgever de fabrikant toetsen ten aanzien van  
TRANSPARANTIE, FLEXIBILITEIT en BETROUWBAARHEID. Het is een intentieverklaring om 
te komen tot een professionele samenwerking bij de aanschaf en implementatie van led-
armaturen. (zie Bijlage A). 
De fabrikant/leverancier tekent dit instap-PvE alvorens de opdrachtgever verder gaat met de 
kwaliteitstoets. 

Beleidsdocument led‐systemen | Bijlage A Instap PvE

Voldoet Mogelijke meerwaarde
Voorwaarden De leverancier/fabrikant gaat akkoord met de algemene inkoopvoorwaarden 

van  de Opdrachtgever. De Opdrachtgever accepteert geen voorwaarden van 
de leverancier/fabrikant.  ja / nee

Kennis en ervaring leverancier   De leverancier heeft kennis van de Nederlandse regelgeving en in het bijzonder 
de richtlijnen voor openbare verlichting zoals die gelden in Nederland; hij kan 
dit aantonen middels een ELE certificaat. 

ja / nee

De leverancier kan een toelichting geven op de achterliggende technische 
kwaliteiten van het armatuur en de productie ja / nee

MVO De leverancier levert gegevens aan over haar aanpak ten aanzien van 
Maatschappelijk Verantwoordde ondernemen.  ja / nee

Een leverancier heeft een Nederlands Technisch servicepunt voor het 'lokaal' 
oplossen van mankementen aan de armaturen ja / nee

De leverancier faciliteert de gemeente met een open dimprotocola, zodat 
gemeente zelf de dimprotocol in de driver te programmeren; ja / nee

Demo materiaal De leverancier levert een demo‐armatuur aan binnen 6 weken gemeente ten 
behoeve van ‘look en feel’, basis‐test en een proef/pilot;

ja / nee

Datasheet De leverancier levert productdata conform Bijlage C 
ja / nee

Installatie en onderhoud Duidelijke en realistische installatievoorschriften en onderhoudsinstructies  
meeleveren bij de aanbieding ja / nee

Duidelijke en realistische randvoorwaarden voor de gebruiks‐omstandigheden 
voor het behalen van de gegeven levensduur meeleveren bij de aanbieding ja / nee

Lichtspreiding module De leverancier levert binne 2 weken na de sluitingsdatum aanbesteding:

i‐tabellen van de aangeboden armaturen; volgens NEN 13201‐deel 2 ja / nee
Energieprestatie van de led‐module, volgens NEN 13201‐deel 5 ja / nee
Lichtberekening binnen een gegeven profiel voorzien van de ontwerpgegevens 
en gerealiseerde lichtwaarden conform de huidig geldende normen; ja / nee

Leveringsconsistentie De leverancier garandeert consistentie van kwaliteit door compatibiliteit van 
nieuwe generaties lichtmodules en drivers gedurende de levensduur van het 
armatuur

ja / nee

Controle armatuur m.b.v. 
meetrapport

De leverancier controleert elk armatuur voor levering op juiste werking, 
correcte assemblage en beschadigingen. Een bewijs van de eindkeuring dient in 
ieder armatuur aangebracht te zijn.

ja / nee

De leverancier levert de kwaliteitstoets voor zijn producten aan, inclusief een 
meetrapport door een gecertificeerd meetinstituut (zie 3.1);  ja / nee

dd.:.................                                   Handtekening:......................                                       Naam:  ...................... NAMENS: (Fabrikant / leverancier) ................................

Inschrijvers voldoen zich aan onderstaande deelnamecriteria:
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1. Selectiecriteria

1.2 LIChTBEREKENINGEN & TCO BEREKENINGEN

Total Cost of Ownership (TCO) met elkaar vergeleken.   Hiertoe zijn de volgende grootheden 
van belang:   

•	 Lumenpakket (nominaal van het led-systeem)
•	 Gewenste levensduur en rendement einde levensduur voor CLO
•	 Energieprestatie: gemiddeld verbruik gedurende levensduur 
•	 Prijs van armatuur 
•	 Prijs werkzaamheden aannemer 
•	 Per 1000m:  aantal armaturen, energieverbruik en prijs

De	leverancier	levert	lichtberekeningen	aan	voor	het	betreffende	profiel	en	bijbehorende	
randvoorwarden als lichtpunthoogte en tilthoek. De bronbestanden worden meegeleverd: 
Dialux	en	de	.ldt	files.	De	.ldt	files	zijni	nagemeten	volgens	de	bijbehorende	norm,	bewijs	
hiervan wordt meegeleverd. Stadsbeheer controleert de berekeningen.

De keuze voor een armatuur wordt gemaakt volgens de volgende prioriteiten:
1. Voldoet	het	armatuur	in	het	gehanteerde	profiel	aan	de	huidig	geldende	regelgeving.;
2. Prijs in combinatie met de energieprestatie (TCO);  
3. Beeldkwaliteit, in afstemming met de Stedebouwkundige van de gemeenten.

Van de armaturen die door deze eerste ronde komen zal een netto prijs worden opgevraagd 
bij de leverancier. De Gemeente gaat met deze prijs naar zijn contractaannemer en deze mag 
een	nader	te	bepalen	percentage	aan	handelingskosten	er	bovenop	zetten.		Voor	elk	profiel	
of een combinatie daarvan zal uiteindelijk een armatuurkeuze gemaakt worden op prijs en 
kwaliteit.		Het	streven	is	om	per	profiel	voor	alle	contractgemeenten	van	Gemeente	Dordrecht	
gelijk te doen.

 

BEREKENINGSWIJZE TCO | Investerings- en energiekosten per 1000m weg, per 23 jaar, voor profiel X

A =  Aantal lichtpunten per 1000m
B = Gemiddeld systeemvermogen in kWh (CLO) terug gedimd naar niveau     
           huidig geldende norm
C = Netto aanschafprijs armatuur (via contract aannemer)
D =  4150 branduren
E =  Energiekosten op het moment van selectie (0,11ct / kWh)

(A x B x D x E)/1000 x 23 + (A x C) 
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2. Onderbouwing kwaliteit led-systeem

Leidraad Aanbestding led-systemen

2.1   TEChNISCh PVE

De kwaliteit is op te delen in 3 categorieën:
A. Economisch / budget
B. Bijzonder
C. Specials 

Deze leidraad geldt voor kwaliteit A: de basis-armaturen.
Het led-systeem voldoet aan het ENEC+ keurmerk/Dekra led performance of één van de 
andere randvoorwaarden zoals genoemd bij 2.4.  Tevens voldoet ze aan NEN-EN-IEC 60598-
1 en NEN-EN-IEC 60598-2-3. De fabrikant controleert elke serie armaturen vóór levering op 
juiste werking, correcte assemblage en beschadigingen. Een bewijs van de eindkeuring dient in 
het armatuur aangebracht te zijn.

De belangrijkste minimale randvoorwaarden waar een led-systeem aan moet voldoen  
(Categorie A: Economisch/budget) worden omschreven in het technisch PvE. (Zie bijlage B) 
Deze randvoorwaarden zijn opgedeeld in de volgende thema's:

1. Toekomstbestendigheid lichtsysteem MET CLO (Constant lumen output) 
• Instelling voor CLO
• Levensduur led-module + driver
• Bepaling levensduur
• Behoudfactor
• Omgevingstemperatuur
• Temperatuurbeveiliging
• Koelsysteem
• Rendement (verval) gedurende de levensduur
• Slimme verlichting

2. Fotometrische parameters
• Kleurtemperatuur
• Kleurweergave
• Fotobiologische veiligheid
• Verblindingsindex	classificatie
• Afscherming tegen UV

3. Elektrische parameters
• Arbeidsfactor
• Totale Harmonische Vervorming (THD)
• Voedingsspanningstoleranties
• Elektrische isolatie
• Dimbaarheid
• Overspanningsbeveiliging
• Inschakelstroom (inrushcurrent)
• Driverspecificaties

4. Kwaliteit behuizing
• Dichtheid (IP)
• Gewicht (kg)
• Oppervlaktebehandeling
• Aansluitsnoer
• Montage
• Aansluiting masttop
• Slagvastheid (IK)

Eisen-wensen-in ontwikkeling
Het technisch Programma van eisen is opgedeeld in eisen (E) en wensen (W).  Aan de eisen 
moet minimaal voldaan worden. De wensen geven de mogelijkheid aan de fabrikant om zich 
te onderscheiden; in de tabel kan worden aangeven of de fabrikant aan de wensen voldoet, en 
waarom wel/niet. Dit heeft te maken met technieken of standaarden die nog in ontwikkeling 
zijn, zoals telemanagement. 
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2. Onderbouwing kwaliteit led-systeem

2.2 DATAShEET   

Ter onderbouwing van voorgenoemde verklaring dient de fabrikant een DATASHEET aan te 
leveren conform Bijlage C. De datasheet bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. Algemene informatie
2. Levensduur armatuur
3. Fotometrische parameters
4. Elektrische parameters
5. Omgevingscondities

Beleidsdocument led‐systemen | Bijlage C: DATASHEET

MEEGELEVERD
1.     Algemene informatie

Fabrikant cat. A‐D zie bijlage C
Model 
Toepassingsgebied armatuur
Merk en serie led 
Merk en serie lenzen 
Merk en serie driver

2. Levensduur armatuur
Verwachte levensduur led‐module (h) At  toegelicht middels grafiek
Lumenbehoud led‐module Lx
Faal percentage led‐module Fy
Levensduur driver h toegelicht middels grafiek
Behoudfactor
Productiestukken fabricage ENEC keurmerk

3. Fotometrische parameters
Luminous flux armatuur lm LM79 of vergelijkbaar
Efficacy v.h. armatuur  lm/W
Rendement armatuur Lumenstroom bij Tc=85 / 

Lumenstroom bij Tq=25
Kleurtemperatuur K CIE 15
Kleurcoördinaten CIE 15
Kleurrendering CRI CIE 13.3
Kleurnauwkeurigheid ANSI specificaties C78.377‐2008
Lichtverdelingsdiagram LM79 of CIE 121 of NEN 13201‐deel2

4. Electrische parameters
Spanning V
Stroom bij (CLO) (op basis van het te installeren dimscenario):            

 begin v.d. levensduur mA
gemiddeld gedurende de levensduur  mA

einde levensduur mA
Frequentie Hz
Opgenomen vermogen W EN 60598‐1
Vermogensfactor EN 60598‐1
Power factor:     100% Pf

70% Pf
50% Pf

THD (Total Harmonic Distortion) EN 61000‐3‐2
Piek stromen  A
Aanwezigheid piekspanning‐protectie kV
Surge (transients) EN 61000‐4‐5 / EN61000‐4‐4
Run‐up tijd Volgens ErP richtlijnen
Veiligheid van elektronische apparatuur ENEC+ of Dekra keurmerk

5. Omgevingscondities
Omgevingstemperatuur Tq C EN 60598‐1 
IP EN 60598‐1 + deel 2 en EN 60529
IK EN 50102
Andere condities product afhankelijk 
(bijvoorbeeld corrosie vastheid)

ISO 9227

dd.:.................                                   Handtekening:......................        Naam:  ...................... NAMENS: (Fabrikant / leverancier) ................................

Aan	te	leveren	datasheet	toont	de	volgende	specificaties	volgens	de	in	de	laatste	kolom	
genoemde norm:
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2. Onderbouwing kwaliteit led-systeem

Leidraad Aanbestding led-systemen

1.3  DOORMETEN VAN hET DEMO-ARMATUUR

Voor aanschaf van een serie armaturen zal Stadsbeheer steekproefsgewijs een meting uitvoeren 
om de kwaliteit van het led-systeem te toetsen op een aantal kernwaarden. (zie bijlage D). 

De nulmeting bevat minimaal de volgende onderdelen:
1. Temperatuurhuishouding
2. Lichtstroom en rendement van het gehele systeem (nominaal)
3. Kleurtemperatuur
4. Kleurweergave
5. Powerfactor en cos phi
6. Inchakelstroom en inschakelspanning

2.4  MEETRAPPORTEN

Een fabrikant assembleert de benodigde onderdelen tot een verlichtingsarmatuur.: 
• De fabrikant kan op verzoek van Stadsbeheer meetrapporten aanleveren van de 

verschillende onderdelen om de veiligheid en levensduur te controleren. 
• led-module
• led-driver
• Behuizing

• Tevens kan de fabrikant/leverancier aantonen middels meetrapporten dat het gehele 
lichtsysteem aan de geldende nationale en internationale regelgeving voldoet.  

Meetrapporten van (onderdelen van) het systeem voldoen wanneer één van deze beweringen 
geldt:
1. Metingen zijn gedaan door een geaccrediteerd lab volgens ISO-17025;
2. Waarden zijn zelf gemeten door fabrikant onder TMP,  WMT of SMT (zie begrippenlijst);
3. Meetrapport is voorzien van een Dekra led performance merk of vergelijkbaar (ENEC+);
4. Een betrouwbaarheidstest van het systeem volgens de HALT-methode (Highly Accellerated 

Lifetime Test)

Stadsbeheer gaat controleren of fabrikanten wel terecht diverse keurmerken hanteren.  
Wanneer	dit	niet	het	geval	is	zullen	er	gepaste	maatregelen	worden	getroffen.		
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2. Onderbouwing kwaliteit led-systeem

Toelichting normering
Beleidsdocument led-systemen | Bijlage D: MEETRAPPORTEN

UITLEG

De fabrikant levert meetrapporten aan van de verschillende onderdelen ter controle van de veiligheid en levensduur
Tevens kan de fabrikant/leverancier aantonen dat het gehele lichtsysteem aan de geldende nationale en internationale normen voldoet.  

Meetrapporten van (onderdelen van) het systeem voldoen wanneer één van deze beweringen geldt (aankruisen welke van toepassing is):
o OF  Metingen zijn gedaan door een geaccrediteerd lab volgens ISO-17025
o OF  Waarden zijn zelf gemeten onder TMP,  WMT of SMT
o OF  Meetrapport is voorzien van een Dekra led performance merk of vergelijkbaar
o OF  Metingen zijn tot stand gekomen op basis van uitgebreide steekproef van geïnstalleerde systemen
o OF  Een betrouwbaarheidstest van het systeem volgens de HALT-methode (Highly Accelarated Lifetime Test)

Led-module Led driver Led-armatuur als geheel Behuizing
CIE 15 kleurtemperatuur
CIE 13.3 kleurweergave
IEC 62031 Ed.1.1 veiligheidsstandaard (2012)
IEC 62717 Ed.1.0 Performance standaard (2014)
IEC 62717 Performance standaard van modules
TM21 + LM80 led en driver x levensduur wordt onder specifieke condities gemeten
ANSI specificaties C78.377-2008 kleur nauwkeurigheid

IEC 61347-2-13 Ed.2,0 veiligheidsstandaard van de driver (2014)
IEC 62384 Ed.1.1 performance standaard van de driver (2011)

EN 61000-4-4 surge (overspanning)
EN 61000-4-5 surge (overspanning)
ENEC keurmerk x Veiligheid van elektrische toestellen
Dekra led performance (= ENEC +) x Performance van led-systemen
EN62471 fotobiologische veiligheid
LM79 x De lumenstroom wordt gemeten (i-tabellen)
CIE 121 of NEN 13201-deel2 x i-tabellen zijn ingemeten op deugdelijke wijze
NEN 13201-deel 4 energieprestatie van de led
EN 61000-3-2 + 3-3 IP
EN 60598-1 dichtheid-opgenomen vermogen-vermogensfactor
IEC 62722 2-1 Rendement armatuur
EN 60598-1 Ed.8.0
EN 60595-2-3

Veiligheid standaard (2014) armatuur

IEC 62722-2-1 Ed.1.0 Performance standaard (2014)
ISO 9227 Zoutneveltest
EN 60529 dichtheid (testmethode, samen met 60598-1)
ISO 9772 oppervlakte behandeling
EN 62262 meting slagvastheid (IK)

TOELICHTING MEETRAPPORTEN EN NORMERING

dd.:.................                                   Handtekening:......................       Naam:  ...................... NAMENS: (Fabrikant / leverancier) ................................


