Duurzaamheidsverslag 2015
De duurzame schakel tussen de telers en onze klanten

Over het duurzaamheidsverslag

BEDRIJFSPASPOORT
Nicolaï Fruit werd in januari 1994
opgericht door Peter Nicolaï, die
reeds een tiental jaren actief was in
de fruitsector. Onze kernactiviteit is de
handel in vers fruit, in de eerste plaats
uit onze eigen regio’s Haspengouw en
Hageland.
De dagelijkse leiding is in handen van
afgevaardigd bestuurder Peter Nicolaï.
Hij laat zich bijstaan door een Raad van
Bestuur.
Voorzitter: Elisabeth Colle
Bestuurders:
• Peter Nicolaï
• Heleen Nicolaï
• Hannah Nicolaï
• Alice Nicolaï
Elke ketting is zo sterk als haar zwakste
schakel, ... ook als het om groenten en
fruit gaat. Net daarom werkt dagelijks
een negen koppen sterk team aan de
toekomst van Nicolaï Fruit.

AFBAKENING VAN HET
DUURZAAMHEIDSVERSLAG

Inhoudsopgave

Dit duurzaamheidsverslag gaat over
Nicolaï Fruit NV, met maatschappelijke
zetel te Sint-Truiden, Schurhovenveld
3124. We rapporteren over de voorbije
jaren 2011 tot 2014. Dit verslag is
opgemaakt volgens de GRI-richtlijnen,
niveau Core. Het is onze bedoeling om
tweejaarlijks een update te publiceren.
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Meerwaarde van veld tot vork

Ons bedrijf handelt net iets meer
dan twintig jaar in vers fruit en verse
groenten.

ONZE
E
MISSI

Handel drijven betekent voor ons
bemiddelen tussen de producent
(tuinbouwer, fruitteler) en de klant
(retailer, grossist). Marktkennis en
–ervaring, een ruim netwerk in vele
landen en een innovatieve ingesteldheid
laten ons toe een schakel met een reële
meerwaarde te zijn in de totale keten van
veld tot vork.
Om deze rol optimaal te vervullen en
de best mogelijke service te verlenen
aan klant en leverancier, geloven wij dat
een kleinschalige structuur voor ons
bedrijf de beste optie is. We trachten
alle niet-kerntaken uit te besteden aan
partners die in hun sector bij de besten
zijn. Met hen werken we samen in een
open vertrouwensrelatie en met een
gezamenlijke visie op de lange termijn.

bekommernis om kosten te beheersen en
waar mogelijk te beperken, zonder dat de
kwaliteit van de dienstverlening, in heel
ruime zin, wordt aangetast.

Het aspect van kleinschaligheid
ondersteunt tevens onze permanente

Peter Nicolaï
afgevaardigd bestuurder

Fruit en groenten zijn een geschenk van
de natuur, altijd geteeld met passie en
inzet, op het ritme van de seizoenen en
wij voelen ons bevoorrecht om hiermee te
mogen ‘werken’.

Kwaliteit van fruit en groenten komt
bij ons op de eerste plaats. Ze vormen
immers het essentiële onderdeel van
een gezonde en evenwichtige voeding.

Als handelaar wil Nicolaï Fruit de ideale schakel zijn tussen de teler
en onze klanten, met
zo weinig mogelijk kosten. Communicatie, informatie, toegewijdheid,
marktgerichtheid en
flexibiliteit zijn hierbij
niet weg te denken.

Het contact met de teler is belangrijk voor ons. Zo weten
we niet alleen dat de seizoensgebonden streekproducten
voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften, maar ook dat de
telers met respect voor de omgeving en het product te werk
gaan.
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Al 20 jaar focus op kwaliteit, innovatie en service

Nicolaï Fruit werd in 1994 opgericht
door Peter Nicolaï die op dat moment
reeds meer dan 10 jaar actief was in de
fruitsector.
Het bedrijf blijft de laatste jaren sterk
groeien door een constante uitbreiding

van het assortiment en de voortdurende
focus op kwaliteit, innovatie en service.
Nicolaï Fruit werkt reeds jarenlang
samen met telers en coöperatieven over
heel België om steeds het best mogelijke
product uit te kiezen voor de klant.

1994
Opgericht
in 1994

Export van
Belgische
appels, peren
en bessen

Premium
Quality
label
(Nicobel)

Continue
groei sinds
2000

Uitbreiding
aanbod fruit
en groenten

2000
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2013

2005
2005 Groter
aandeel import om
meer retailers en
groothandelaars
te kunnen
bevoorraden

2006 IFS
certificaat
higher level

2006

Gerenomeerde
internationaal
opererende
leverancier van
verse producten

30 miljoen
kg fruit en
groenten

2014 deelname aan
MVO-sectorpaspoort
en opmaak eerste
duurzaamheidsverslag

30
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Een primeur in de sector

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) is steeds belangrijker
voor bedrijven. Maar hoe begin je hieraan
als bedrijf en blijf je het bos door de
bomen zien in alle MVO-aspecten en
uitdagingen? En hoe kan je de geleverde
inspanningen en concrete realisaties
meetbaar en aantoonbaar maken?
Vijf sectororganisaties, waaronder
Fresh Trade Belgium (Belgische
beroepsfederatie voor invoerders,
uitvoerders en groothandelaars in
groenten en fruit) namen samen met
UNIZO het voortouw om hierop een
antwoord te bieden. Nicolaï Fruit trad
als één van de pilootbedrijven naar voor.
Met steun van het Europees Sociaal
Fonds (ESF) en onder begeleiding
van een externe consultant (Anouk
Van de Meulebroecke, slidingdoors)
ging FTB met enkele stakeholders
rond de tafel zitten. Elke partij kon
aangeven welke uitdagingen hij zag als
prioriteiten voor de sector in het streven
naar duurzaamheid. Deze informatie
werd vervolgens gebundeld in een

matrix en voor de prioritaire thema’s
werden indicatoren gezocht waarmee
het betreffende thema kan worden
gemonitord en de realisaties inzichtelijk
kunnen worden gemaakt. Met het MVOsectorpaspoort, en dus de identificatie
van de kernthema’s wordt de drempel
voor de bedrijven uit de sector lager om
met MVO aan de slag te gaan. Via dit
duurzaamheidsverslag test Nicolaï Fruit
dit sectorpaspoort uit en maken we onze
inspanningen zichtbaar als inspiratiebron
voor sectorgenoten.
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Nicolaï Fruit

Nicolaï Fruit staat garant
voor fruit en groenten van
de hoogste kwaliteit. Onze
producten van topkwaliteit
verpakken we onder ons
huismerk Nicobel om
de herkenbaarheid bij de consument te
verhogen.

Input
60% België
40% EU

lid van:

60

+/-

miljoen
€ omzet

artikelen

5,5

Nicobel staat voor het beste fruit van
onze telers. Dit zijn gedreven vakmensen
die uiterst zorgvuldig te werk gaan
met het oog op een optimale kwaliteit,
een maximale houdbaarheid en een
aantrekkelijke presentatie van het
product.
Van bij de start van het bedrijf werd
de hoogste kwaliteit nagestreefd om
groothandelaars en supermarkten in
Engeland en Scandinavië te kunnen
beleveren. Ondertussen verdeelt Nicolaï
Fruit vers fruit en groenten over heel
Europa en hebben we ruime ervaring met
de ontwikkeling van private labels.

28

miljoen €
toegevoegde waarde

7,4

Afzetmarkt
50% België
50% export naar de ons
omringende landen en
Scandinavië

Voltijdse medewerkers

20

miljoen verpakkingen
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Ons team
10

Nicolaï Fruit is een groeiend bedrijf
waarin veel ruimte wordt gegeven
voor eigen initiatieven. Je krijgt er de
mogelijkheid om mee te werken aan
de verdere groei van de organisatie en
om jezelf verder te ontwikkelen in een
internationaal team. Commercieel of
administratief, man of vrouw, jong of
oud, van vreemde of Belgische origine,
alle collega’s zijn evenwaardig. Onze
medewerkers kenmerken zich door
hun zelfstandigheid, productkennis,
marktervaring en creativiteit. We
zoeken steeds de beste oplossing voor
uw vraag, ook al vergt dit soms wat meer
inventiviteit.
En het is goed werken bij Nicolaï Fruit.
De gemiddelde ancienniteit van onze
medewerkers bedraagt 8 jaar. De
twee recente collega’s (2014) buiten
beschouwing gelaten, zelfs bijna 10 jaar.
Continue bijscholing is in ons vak
onontbeerlijk. Alle medewerkers
worden dan ook zowel intern als extern
geschoold in productkennis, kwaliteit,
hygiëne en voedselsveiligheid (IFS,
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HACCP). Maar ook taalopleidingen
maken deel uit van ons jaarlijks
opleidingsplan.
Ons bedrijf bevindt zich letterlijk
temidden de producent (tuinbouwer,
fruitteler) en de klant (retailer, grossist).
Om deze rol optimaal te vervullen met
de meeste meerwaarde voor klant
en leverancier, is onze kleinschalige
structuur een troef.

1
0

2011

2012

2013

vrouwen

mannen

voltijds

50+

30-50 jaar

-30

2014
deeltijds
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NICOLAI N.V.
Raad van Bestuur

NICOLAI Peter
Afgevaardigd Bestuurder
DE GENDT Johan
Sales Manager
I.F.S. Verantwoordelijke

MAGOMEDOVA Masra
Sales

WECKX Stijn
Sales

LENAERTS Carlo
Medewerker

LENAERTS Luc
Medewerker
Chauffeur

VANDERMISSEN Tina
Adm. Bediende
Documentbeheerster

PARENT INGRID
Adm. Bediende

SWINNEN Magda
Adm. bediende

9

Van veld tot vork

Nicolaï Fruit is al meer dan 20 jaar de
ideale schakel tussen de telers enerzijds
en grote importeurs, distributeurs en
supermarkten anderzijds.

kwaliteit

service

Dankzij onze jarenlange samenwerking
met een netwerk van producenten
garanderen wij niet alleen de hoge
kwaliteit die u zoekt, maar ook de
versheid en veiligheid van ons product.
We bieden u een uitstekende service
en trachten tegemoet te komen aan uw
wensen en verwachtingen, het hele jaar
door.
De eindconsument kan dan ook met een
tevreden gevoel onze groenten en fruit
kopen.

versheid en veiligheid
10

Doorgedreven selectie telers en coöperatieven
Begeleiding teelt | Advies rond: soorten & marktvraag

Receptie / kwaliteitscontrole

Stockage (kort)

Een duurzame
relatie met
telers en
coöperatieven

Uitstekende
kostenbeheersing
Leider in
innovatie en
creativiteit

Verpakken (Pakstations)

Verzending
Retail en grossist

Consument

Streven naar
100% klantvriendelijkheids
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Een duurzame relatie met telers en coöperatieven

Nicolaï Fruit onderhoudt een direct
contact met de fruitteler, een
gespecialiseerde ambachtsman, die met
respect voor de natuurlijke omgeving
een zo goed en gezond mogelijk
product teelt. Een seizoensgebonden
streekproduct dat voldoet aan de
voedselveiligheidsvoorschriften staat
centraal.
Onze groenten en fruit zijn bij uitstek
natuurproducten.
Om een optimale kwaliteit te kunnen
garanderen, prefereren we een
ambachtelijke teelt bij kleinschalige
telers.
We stellen hen onze kennis ter
beschikking over de marktvraag, zodat zij
hun aanbod en soorten zoveel mogelijk
kunnen afstemmen op de vraag van de
consument.
Nicolaï Fruit verhandelt fruit en groenten
volgens de strengste kwaliteitsnormen.
Daarom wordt uitsluitend samengewerkt
met gecertificeerde landbouwers volgens
GLOBALGAP.

GLOBALGAP is een certificaat dat
duidt op een implementatie van Goede
Agrarische Praktijken (G.A.P.) binnen
teeltbedrijven om zo de voedselveiligheid
te garanderen. GLOBALGAP
onderscheidt Major Musts, Minor Musts
en Aanbevelingen. Het lastenboek
integreert als milieuaspecten een
goed beheer van natuurlijke bronnen,
maar ook biodiversiteit, kwaliteit van
het drinkwater en van de lucht en
afvalpreventie komen aan bod. De
sociale dimensie heeft vooral betrekking
op werkomstandigheden, opleiding en
toegang tot allerlei diensten tegenover
ander sectoren. De economische
dimensie gaat over het efficiënt gebruik
van de middelen, de competitiviteit en
het voortbestaan van de onderneming.
De richtlijnen zijn een middel om de
geïntegreerde gewasbescherming
sneller ingang te doen vinden in de
conventionele land- en tuinbouw. Het
certificaat wordt aan de teler toegekend
na een onafhankelijke controle door een
erkende instelling.
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Onze groenten- en fruitkalender
Deze kalender geeft een overzicht van de periode wanneer we een bepaalde
groenten- of fruitsoort aan onze klanten aanbieden. Sommige producten zijn
jaarrond beschikbaar, vaak vanuit verschillende productiegebieden. Voor andere
productgroepen is er sprake van een sterkere seizoensgebondenheid en is de
aanwezigheid in het assortiment min of meer beperkt.

Productgroep

jan

feb

maart

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

bloemkool

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

wortelen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

witloof

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

sla

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

tomaten

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

radijzen
paprika
pompoenen
asperges

•

•

•

•

•
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Productgroep

jan

feb

maart

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

appelen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

peren

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

aardbeien

•

•

•

•

•

•

•

•

•

frambozen

•

•

•

•

•

•

•

Blauwbes

•

•

•

•

•

•

•

kersen

•

•

•

•

•

•

•

diverse bessen
citrus

•

•

•

avocado

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

nectarines & perziken

•

•

•

•

•

abrikozen

•

•

•

•

meloenen

•

•

•

•

pruimen

diverse exoten

•

•

•
•
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Streven naar 100% klantentevredenheid

Nicolaï Fruit is gecertificeerd volgens:

HACCP: HAZARD ANALYSIS AND
CRITICAL CONTROL POINT

Deze preventieve analyse garandeert de
voedselveiligheid door een systematische
controle van de risicopunten tijdens
de productie en verhandeling van
levensmiddelen. In België is een
beheerssysteem volgens de principes
van HAACP wettelijk verplicht voor
voedingsbedrijven. Daarnaast helpt
HACCP ons om tegemoet te komen aan
de steeds hoger wordende eisen van de
consument inzake kwaliteit en veiligheid.
Nicolaï fruit NV werkt volgens een
HACCP plan sinds 2002.

IFS: INTERNATIONAL FOOD
STANDARD

IFS is een internationale standaard
-ontstaan in Duitsland in 2002om op een uniforme manier
voedselveiligheidssystemen te auditeren
zodat de kopers (detailhandel of retail)
vertrouwen kunnen hebben in het
product.

AUTOCONTROLE FAVV

Tenslotte behaalde Nicolaï Fruit ook het
Autocontrole-certificaat, waarmee het
FAVV erkent dat onze fruit en groenten in
alle stadia van de productie en distributie
voldoen aan de wettelijke voorschriften
inzake voedselveiligheid, kwaliteit en
traceerbaarheid, alsook het toezicht
op de effectieve naleving van deze
voorschriften. De Gids Autocontrole AGF
Handel & Verwerking is een praktische
omzetting op sectorniveau van het
KB 14/11/2003 rond Autocontrole,
Traceerbaarheid & Meldingsplicht.
Het document werd uitgewerkt door
de beroepsfederaties Belgapom,
Fresh Trade Belgium en Vegebe in
samenwerking met de Universiteit Gent.
Om aan te tonen dat de toepassing van
de Gids op de werkvloer geen dode letter
blijft kunnen de bedrijven zich laten
auditen en certificeren door externe
controle organismen (OCI’s) of hun
systeem laten valideren door het FAVV.
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KLANTENTEVREDENHEIDSENQUÊTE
Om de drie jaar voeren we in het kader
van de IFS-procedure een uitgebreide
klantentevredenheidsenquête.
Hiervoor worden de klanten, zowel

binnen- als buitenlandse, bevraagd
die gezamenlijk meer dan 90% van de
verkoop vertegenwoordigen.
Er zijn 4 aandachtspunten:

Gamma producten

Service

Kwaliteit

Administratie

DE LAATSTE ENQUETE DATEERT VAN APRIL 2014. DIT ZIJN DE RESULTATEN:

100%

100%

35%

Gamma
producten

35%

Kwaliteit

Service

65%

Administratie
65%

GOED

ZEER GOED
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Uitstekende kostenbeheersing

KLEINSCHALIG

Onze kleinschaligheid is een troef om
kosten te beheersen en waar mogelijk
te beperken. Dit zonder dat de kwaliteit
van de dienstverlening, in heel ruime
zin, wordt aangetast. We sluiten geen
compromissen inzake kwaliteit en
voedselveiligheid. Dit start reeds vanop
het veld, bij de selectie van de teler en
de receptie van zijn producten. Onze
productkennis en ervaring laten ons toe
kwaliteit in alle onafhankelijkheid te
beoordelen.

LEAN BEDRIJFSSTRUCTUUR

We zetten in op meerwaarde,
overheadkosten zijn minimaal. Nietkerntaken besteden we uit aan partners
(telers, pakstations, transporteurs) die
in hun sector bij de besten behoren.
Met hen werken we samen in een
open vertrouwensrelatie en met een
gezamenlijke visie op de lange termijn.
Ook ons pakstation is BRC en IFSgecertificeerd.

REDUCTIE ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK

Onze voornaamste milieu-impact
omvat elektriciteitsverbruik (koeling),
brandstofverbruik (transport)
en voedselverlies (uitval om
kwaliteitsredenen).
• Fruit en groenten worden bij Nicolaï Fruit
slechts kort gestockeerd (maximum 1
week) in een geconditioneerde ruimte
(temperatuurcontrole). Het jaarlijks
elektriciteitsverbruik bedraagt ca.
140.000 kWh. De 390 zonnepanelen op
ons dak leveren ons de groene stroom
om het energieverbruik voor koeling
nagenoeg volledig te dekken.
• Transport wordt voornamelijk
uitbesteed. Op één vrachtwagen na, die
het transport regelt tussen Nicolaï Fruit
en het pakstation.
Zo’n 15 à 20 vrachtwagens zijn
dagelijks voor Nicolaï Fruit op weg
naar onze klanten. We streven naar
een maximale belading. Vrachten voor
Nicolaï zijn gemiddeld 80% gevuld. Een

hele prestatie, als je weet dat slechts
1/3 van de vrachtwagens op de weg vol
en 2/3 half beladen rondrijdt.
• We werken met natuurproducten.
De hoeveelheid productuitval hangt
dus nauw samen met het seizoen
en de teeltomstandigheden. Moeten
we producten om kwaliteitsredenen
afkeuren, dan proberen we hier zoveel
mogelijk een nuttige bestemming voor
te vinden als nevenstroom:
1e in de industrie, verwerking tot sap
en moes
2e als diervoeder
3e voor composteren.
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Leider in innovatie en creativiteit

Innovatieve verpakkingsmaterialen
beschermen de kwaliteit van alle fruit.
Deze materialen beperken het risico op
beschadiging van het fruit en voorzien
onze klanten van een verpakking die
klaar is voor de verkoop. De juiste
verpakkingsoplossing kan een enorm
verschil maken in de houdbaarheid van
fruit en groenten.

Fruit en groenten moeten steeds meer
zichzelf aanprijzen!
In de meeste (grote) supermarkten
komt de consument immers zelf tot
de aankoopkeuze, zonder hulp van de
winkelier. De verpakking speelt dan
ook een belangrijke rol. Het product
moet zichzelf verkopen. Innovatieve
verpakkingen ondersteunen dit.

Nicolaï Fruit staat garant voor fruit en
groenten van de hoogste kwaliteit. Onze
producten van topkwaliteit verpakken
we onder ons huismerk Nicobel om de
herkenbaarheid bij de consument te
verhogen.

Nicolaï Fruit ondersteunt haar
klanten in hun verpakkingskeuze.
We adviseren u over type verpakking,
concepten en schalen. We maken
met u een onderbouwde keuze naar
aanbiedingswijze en aantallen per
verpakking. We ontwerpen met u het
etiket en denken na over noodzakelijke
informatie, maar ook extra weetjes
zoals bereidingstips. Zo is verpakking
meer dan enkel bescherming.

Maar hoezeer je ook investeert in de
kwaliteit van het product, het is de
verpakking die vaak doorslaggevend is
in de aankoopkeuze van de consument.
Daarom werken we met onze klanten
ook private label producten en
verpakkingen uit. Deze vormen de
bekroning van een jarenlange relatie
en vertrouwensband.

Onze verpakking is ofwel gerecycleerd,
recycleerbaar of herbruikbaar.
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Blik op de toekomst

We zoeken actief de dialoog met onze
stakeholders op. Voor het benoemen en
realiseren van onze doelstellingen zijn

onze kennis van de markt, de contacten
met de klant en de input van onze
stakeholders richtinggevend.

Kredietverzekering
Strategisch doel

status
2014

meer informatie
+ verwijzing naar
duurzaamheidverslag

Voltooien
familiecharter Raad
van Bestuur

p2

Kwaliteitszorg

Permanente
bekommernis
p6

Uitbreiden team
met gekwalificeerde
medewerkers

p7

Vol

cruciaal in het verkoopsproces.
Snelle wederzijdse info is essentieel

Gelijklopende belangen gerelateerd aan verkoop maar
ook aan marktomstandigheden in brede zin, zeer sterke
wederzijdse beinvloeding

Medewerkers
zijn het bedrijf!

Aandeelhouders

Uitbreiding export
Belgische
ambachtelijke
specialiteiten naar
nieuwe markten

Product- en
marktkennis

kLANTEN

visie op lange termijn,
aftoetsen en breder kaderen
van dagelijks beleid

Telers
Essentieel voor onze
business, op alle niveaus
belangrijk (aanbod, kwaliteit,
prijs,…), rekenen soms op
onze feedback - zeker als het
minder goed loopt

Transporteurs
belangrijke serviceverlener,
kostenbeheersing, kwaliteitsgarantie
(temperatuur!)

Sector
Klimaatverandering
en fytosanitaire uitdagingen staan nu
hoger op de agenda

Cruciaal op vlak van: innovatie, prijsniveau, marktpenetratie, kostenstructuur, maar
ook samenwerking binnen
beroepsorganisatie

Pakstations
Continue wisselwerking
inzake kwaliteitsbeleid,
innovatie, kostenbeheersing

Half
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GRI-inhoudsopgave
Bij het opstellen van dit duurzaamheidsverslag, hanteerden we de internationaal erkende G4-richtlijnen van
het Global Reporting Initiative (GRI). We kozen ervoor om te rapporteren op Core niveau. Hieronder vindt u
een inhoudsopgave terug met een verwijzing van waar de GRI disclosures en GRI prestatie-indicatoren zich
bevinden in ons duurzaamheidsverslagen.
Meer informatie over de GRI richtlijnen is terug te vinden op: www.globalreporting.org.

Over het duurzaamheidsverslag

G4.5, G4.7, G4.17, G4.28, G4.30, G4.32, G4.34, G4 LA12

Meerwaarde van veld tot vork

G4.1, G4.56

Al 20 jaar focus op kwaliteit, innovatie en service

G4-14, G4.15, G4.56, G4-DMA

Een primeur in de sector

G4.18

Nicolaï Fruit

G4.3, G4.4, G4.6, G4.8, G4.9, G4.16, G4 EC1

Ons team

G4.10, G4.11, G4-27, G4 LA1, G4 LA10, G4 LA12, G4 HR3

Van veld tot vork

G4.12, G4.14, G4.15, G4.19-21, G4-DMA

Een duurzame relatie met telers en coöperatieven

G4.14, G4-27, G4 EC9, G4 EN33, G4 LA15, G4-DMA

Streven naar 100% klantentevredenheid

G4.14, G4-27, G4 PR1, G4 PR5, G4-DMA

Uitstekende kostenbeheersing

G4.14, G4 EC1, G4 EN3, G4 EN23, G4 EN30, G4-DMA

Leider in innovatie en creativiteit

G4.14, G4 EN27, G4-DMA

Blik op de toekomst

G4.14, G4.24-27, G4-DMA

GRI-inhoudsopgave

G4.32
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