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Dagelijks verzorgen ATPS® software-

oplossingen de tijdregistratie van meer 

dan 500.000 werknemers en opent 

hierdoor letterlijk en figuurlijk de deuren 

en poorten voor uw bedrijf bij het 

optimaliseren van uw bedrijfsprocessen.

Met onze tegelijkertijd flexibele en 

specifieke softwareoplossingen zijn wij 

in tal van branches actief, zelfs over de 

Nederlandse landsgrenzen heen. Onze 

huidige marktpositie en het vertrouwen 

van onze klanten danken wij aan de 25 

jarige geschiedenis van onze onderneming 

en de nauwe samenwerking met onze 

klanten en partners. Door deze interactie 

en de voortdurende integratie van nieuwe 

technologische ontwikkelingen, bieden 

onze systemen altijd een effectief en 

tijdig antwoord op nieuwe ontwikkelingen 

op het gebied van tijdregistratie en 

toegangscontrole. Het ATPS® hoofdkantoor 

zit tezamen met de software ontwikkeling 

gevestigd in Ede. In Duitsland bedienen wij 

onze klanten vanuit Keulen en Hannover.

ATPS® is al meer dan 25 jaar expert op het gebied van
geïntegreerde oplossingen voor tijdregistratie, planning
en toegangscontrole.
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ATPS® ontwikkelt, verkoopt en 

implementeert softwareoplossingen 

voor tijdregistratie, planning en 

toegangscontrole, met name voor 

middelgrote tot grote bedrijven in 

alle branches van productie, service 

en logistiek. De basis hierbij is onze 

diepgaande kennis van de operationele 

processen van onze klanten en het hoge 

aanpassingsvermogen van onze systemen. 

Onze klantoplossingen zijn op maat 

gemaakte toepassingen op basis van 

intelligente standaard componenten en 

dus tegelijkertijd flexibel en specifiek.

Bij iedere nieuwe ontwikkeling heeft de 

combinatie van hoge functionaliteit, 

flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid de 

focus van onze ontwikkelaars. Dit betekent 

dat onze systemen voor tijdregistratie 

en planning eenvoudig te beheersen 

zijn en zodoende goed gestructureerde 

data opleveren voor betere operationele 

beslissingen. Tegelijkertijd leidt het 

inzicht voor werknemers in zijn of haar 

eigen arbeidstijd gerelateerde data voor 

duidelijkheid en transparantie.

Strategie
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Door gebruik te maken van
ATPS® Tijdregistratie… 

… vermindert u de werklast van uw 

personeelsafdeling drastisch. 

Tevens voorziet u uw loon- en 

salarissysteem automatisch van 

alle relevante gegevens, waardoor 

uw personeelsafdeling zich kan 

richten op haar kerntaken.

… heeft u real-time toezicht dat uw 

medewerkers en uw organisatie alle 

gemaakte afspraken nakomen.

… ontvangen uw medewerkers een 

correcte vergoeding op basis van 

hun werkelijk gewerkte uren.

Met ATPS® Tijdregistratie worden alle 

uren van uw medewerkers automatisch 

bijgehouden en op een uiterst efficiënte en 

betrouwbare manier voorbereid voor verder 

gebruik. Voor meer dan 1.200 klanten in 

tal van branches in binnen- en buitenland 

worden geregistreerde uren in ATPS® 

Tijdregistratie automatisch beschikbaar 

gesteld voor loon- en salarissystemen.

Efficiëntie, transparantie
en betrouwbaarheid voor
uw twee belangrijkste
bedrijfsmiddelen:
personeel en tijd

ATPS® Tijdregistratie

Vrij configureerbare stamkaarten
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Het aanbod van werktijdschema’s in 

hedendaagse bedrijven heeft zich 

de laatste jaren gestaag uitgebreid: 

denk hierbij aan flexibele werktijden, 

ploegenarbeid, beschikbaarheid, het 

nieuwe werken, flexibele tarieven... Om 

een aantrekkelijke werkgever te zijn en te 

blijven, en tevens de continuïteit van uw 

bedrijf te waarborgen, is een perfecte mix 

van werktijdschema’s en controle hierop 

vaak een ingewikkelde taak. Met ATPS® 

Tijdregistratie heeft u deze uitdaging 

eenvoudig in de hand: de aanwezigheid 

van uw medewerkers wordt elektronisch 

geregistreerd en automatisch verwerkt op 

basis van het juiste tarief en regelgeving. 

Deze automatisering vermindert de 

administratieve werklast tot hooguit 

een paar correcties; veel handmatige 

aanpassingen door uw personeelsafdeling 

komen grotendeels te vallen. Door tot 

op detailniveau instelbare rechten- en 

autorisatieprofielen kunt u de taken met 

betrekking tot tijdsmanagement eenvoudig 

delegeren en decentraliseren, zodat deze 

taken door de juiste medewerker in de 

juiste positie worden uitgevoerd. 

Door integratie met onze ATPS® 

Workforce module kunnen specifieke 

taken zelfs gedelegeerd worden 

naar individuele medewerkers en 

hun direct leidinggevende. Hierdoor 

ontstaat transparantie, controle en 

zelfverantwoordelijkheid.

Vanaf het moment van registeren 
tot aan de overdracht van gewerkte 
uren aan een loon- en salarissysteem 
zijn uw arbeidstijd gerelateerde data 
bij ATPS® Tijdregistratie in goede 
handen.

Effectief en efficiënt tijdsmanagement
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Toegevoegde waarde voor uw bestaande softwaresystemen

ATPS® Tijdregistratie kan, afhankelijk van uw 

wensen en behoeften, beschikbaar zijn binnen 

uw eigen lokale netwerk of vanaf iedere 

locatie wereldwijd. Het is hierdoor mogelijk 

om bedrijfsactiviteiten over grote geografische 

afstand te beheren in één database. Met 

de ATPS® Webapplicatie is het mogelijk om 

een veilig netwerk te creëren waardoor ook 

toegang met mobiele apparaten mogelijk is.

Naast de technische databeveiliging 

staat tegelijkertijd ook de privacy van 

persoonsgegevens centraal binnen onze 

softwareoplossingen: gebruikersaccounts 

zijn beveiligd met een wachtwoord en 

kunnen gekoppeld worden middels netwerk 

authenticatie (Active Directory). Hierdoor 

kan eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden 

wie vanaf welk account toegang heeft tot 

bepaalde onderdelen in het systeem. Door 

middel van gebruikersprofielen kan tot 

op detailniveau worden bepaald wat een 

gebruiker kan zien en afhankelijk van zijn of 

haar functie mag aanpassen in het systeem.

Een belangrijk voordeel van ATPS® 

Tijdregistratie is het gezamenlijk gebruik van 

arbeidstijd gerelateerde data ten behoeve 

van verschillende softwaresystemen. 

Vanzelfsprekend bestaat er de mogelijkheid 

om gegevens te exporteren naar uw 

loon- en salarissysteem. Maar ook uw ERP-

systeem kan worden opgewaardeerd met 

arbeidstijd gerelateerde data uit ATPS® 

Tijdregistratie. Door een koppeling te maken 

met uw Business Intelligence platform kunnen 

strategische beslissingen worden voorzien van 

een beter fundament doordat data uit ATPS® 

Tijdregistratie belangrijke stuurinformatie 

bevat, aangezien alle relevante prestatie-

indicators (KPI) een tijdcomponent bevatten. 

Bedrijven die veel gebruik maken van 

uitzendkrachten kunnen de werklast 

die verbonden is met de registratie en 

rapportage van arbeidstijd gerelateerde 

data drastisch verminderen. Op basis van 

de breed aanvaarde SETU standaard kan 

een automatische overdracht van uren 

plaatsvinden naar het uitzendbureau.

Databeveiliging
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Daar waar in de klassieke 

tijdregistratie de werknemer centraal 

staat, zijn voor andere toepassingen 

mogelijk aanvullende informatie 

nodig of zelfs noodzakelijk. Met ATPS® 

Kostenplaatsen geeft u een extra 

dimensie aan ATPS® Tijdregistratie 

door aan gewerkte uren één of meer 

kostenplaatsen toe te voegen aan 

de hand van bijvoorbeeld orders, 

projecten, afdelingen of werkplaatsen. 

Zo kan er nauwkeurig bepaald worden 

hoeveel uur een medewerkers heeft 

besteed aan een bepaalde opdracht 

of hoeveel uur er gewerkt is aan een 

bepaald project.

ATPS® Kostenplaatsen

08:00 - 17:00

8

Medewerker 1

Kostenplaats 
niveau 1

Bijv. Afdelingen

Bijv. Activiteiten

Kostenplaats 
niveau 2

9 10 11 12 13 14 15 16 17

08:00 - 17:00
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Medewerker 2

9 10 11 12 13 14 15 16 17

ATPS® Kostenplaatsen in combinatie 
met ATPS® Tijdregistratie kan nuttige 
informatie opleveren voor:

 Business Intelligence van uw bedrijf door 

arbeidstijd gerelateerde data gekoppeld 

aan kostenplaatsen beschikbaar te stellen 

voor bestaande WMS, ERP en / of BDE 

systemen.

 De interne doorbelasting van kosten 

en baten op basis van daadwerkelijk 

gewerkte uren.

 Een correcte doorbelasting aan uw klanten 

op basis van de werkelijke tijd die besteed 

is aan een opdracht.

 Afhankelijk van de afspraken met het 

uitzendbureau kan de afrekening van 

gewerkte uren ingewikkeld zijn wanneer 

er verschillende tarieven gelden voor 

verschillende werkzaamheden. Door ATPS® 

Tijdregistratie op basis van kostenplaatsen 

worden arbeidstijd gerelateerde data 

compleet en in het juiste formaat 

aangeleverd bij het uitzendbureau.

Verbijzondering van arbeidstijd gerelateerde data op Kostenplaats niveau
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Planning met ATPS® Tijdregistratie
ATPS® Tijdregistratie bevat verschillende 

geïntegreerde functies voor het plannen van 

aan- en afwezigheden. In eerste instantie kan 

aan iedere medewerker een werktijdschema 

van vaste aan- en afwezigheden worden toe-

gekend. Maar ook ziekte, vakantie, dienstreis, 

training en vele andere vrij definieerbare af-

wezigheden kunnen worden gepland voor één 

individuele werknemer of een hele afdeling. 

Het plannen en beheren van aan- en afwe-

zigheden kan gedecentraliseerd plaatsvinden 

door verschillende gebruikers. Via de 

module ATPS® Webapplicatie is het bijvoor-

beeld mogelijk om vakantie aanvragen en 

dienstwijzigingen over te laten aan de mede-

werker zelf en / of de leidinggevende.

Een belangrijke sleutel voor het effectief 

gebruik van het ATPS® systeem zijn goed 

opgeleide hoofdgebruikers. Daarom

vormt een gedegen opleiding van uw 

medewerkers een belangrijk onderdeel in 

het  implementatietraject van ATPS®.

Een goede opleiding zorgt voor:

 een vlekkeloze start die een nieuw systeem 

nodig heeft

 een effectief en efficiënt gebruik van het 

systeem door uw medewerkers en

 enthousiasme in de overdracht naar andere 

gebruikers binnen uw organisatie

Opleiding

Groepsplanning in ATPS® Tijdregistratie
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Tijdregistratie
Planning

Kostenplaatsen

• PAYROLL
• UITZENDBUREAU

• RAPPORTAGE
• BI / WMS

Hardware

Toegangscontrole

Workflow ESS/MSS

Personeelsplanning

Voor een optimaal gebruik wordt het ATPS® 

systeem afgestemd op uw specifieke wensen 

en omstandigheden. Om dit te realiseren 

werken onze ervaren consultants vanuit 

een duidelijk gestructureerde aanpak om 

zo de juiste aansluiting te vinden bij uw 

bedrijfswerkelijkheid. Na een zorgvuldige 

inventarisatie wordt uw systeem op basis van 

cao- en bedrijfsspecifieke regelingen op maat 

ingericht.

Consultancy

ATPS®-Systeem
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ATPS® Workflow ESS / MSS

ATPS® Tijdregistratie vormt een belangrijke 

eerste stap voor meer transparantie en 

efficiëntie in het administratieve proces van 

arbeidstijd gerelateerde data. Een logische 

vervolgstap hierop is onze web-gebaseerde 

module ATPS® Workflow ESS / MSS. Hiermee 

betrekt u uw medewerkers bij een goede 

tijdregistratie, aangezien zij uw belangrijkste 

partner zijn, want uw medewerkers kennen 

de daadwerkelijke arbeidstijd als beste.

Laat daarom uw medewerkers en hun 

leidinggevende, planners en managers 

zelf inloggen met hun eigen PC, tablet of 

smartphone in ATPS® Workflow ESS / MSS 

en laat hen zodoende op een verantwoorde 

manier onderdeel uitmaken van een juiste 

tijdregistratie. 

Betrek uw belangrijkste partners
bij een goede tijdregistratie:
medewerkers en leidinggevenden
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ATPS® Verlof aanvragen

ATPS® Afwijkingsmatrix

Met behulp van 
ATPS® Workflow ESS / MSS 
kunnen uw medewerkers zelf:

 vakantie digitaal aanvragen en laten 

accorderen door hun leidinggevende

 saldi inzien zoals bijvoorbeeld het 

vakantie- en overurensaldo

 ruilverzoeken indienen en 

goedgekeurd krijgen 

 online in- en uitklokken 

 gewerkte uren inzien 

 een aanwezigheidslijst inzien 

... en nog veel meer.

Door tot op detailniveau instelbare 

rechten, krijgt iedere gebruiker net zo 

veel zien als voor hem of haar nodig en 

gewenst is. Het gebruiksgemak blijft zo 

voor iedereen maximaal.
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Accurate tijdsverantwoording door uw 

medewerkers en leidinggevenden.

Uw medewerkers en hun leidinggevenden kennen 

hun directe werkomgeving als beste. Dit zorgt dat 

uw afdelingshoofden, groepsleiders en managers 

de werkelijke situatie vaak beter inschatten en 

zo voor een accuratere planning zorgen dan een 

overkoepelende personeelsafdeling dit kan.

Meer efficiëntie door decentralisatie 

van taken.

Doordat op operationeel niveau steeds meer 

taken zijn gedelegeerd kan ook tijdregistratie 

op een verantwoorde manier worden 

gedecentraliseerd. Deze ontwikkeling zorgt 

er eveneens voor dat de taken omtrent 

tijdregistratie meer worden verdeeld onder uw 

medewerkers wat zorgt voor een verlichting van 

de werklast op uw personeelsafdeling.

Motivatie van uw medewerkers.

Uit ervaring weten wij dat betrokkenheid van 

uw medewerkers een gezond effect heeft op 

uw werkomgeving. Uw medewerkers zullen de 

transparantie en vertrouwen weten te waarderen. 

Dit zal eveneens een positief effect hebben 

op een organisatie brede acceptatie voor een 

tijdregistratie systeem. Tegelijkertijd behoudt u 

volledige controle over de uiteindelijke gegevens.

De voordelen van ATPS® Workflow ESS / MSS

Manager/
Groepsleider

Medewerker

MSS* ESS*WORKFLOW

IN
ZI

EN
AA

NV
RA

GE
N/

AC
CO

RD
ER

EN

• Vakantiesaldo
• Overurensaldo
• Roosters

• Online boekingen
• Uren accorderen
• Mutaties
• Ploegen wisselen
• Vakantie

HRM

*ESS = Employee-Self-Service    MSS = Manager-Self-Service
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ATPS® Tijdschrijven

WBSO subsidie regeling

ATPS® Tijdschrijven

Meer dan 20.000 innovatieve ondernemingen maken gebruik van de 

overheidsregeling WBSO, die de belastingdruk verlaagt voor innovatieve 

werkzaamheden. Voor deze bedrijven is het voeren van een administratie 

voor deze WBSO subsidie vaak een zware last. Met ATPS® Tijdschrijven 

houdt u op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier een complete 

administratie bij wat u tegelijkertijd veel tijd en geld kan opleveren.

Met ATPS® Tijdschrijven is het mogelijk 

om zowel realtime als achteraf uren bij te 

houden om zodoende te achterhalen wat uw 

medewerkers feitelijk aan werkzaamheden 

verrichten. Het is derhalve een hulpmiddel 

om te komen tot tijdsinzicht teneinde 

tijdsnormen te ontwikkelen. Deze tijdsnormen 

kunnen vervolgens worden gebruikt voor 

werkplanningen en afdelingen.

Omdat ATPS® Tijdschrijven een geïntegreerd 

onderdeel is van ATPS Tijdregistratie:

 Bent u in staat om alle uren (productieve 

en improductieve) te verdelen naar uw 

producten / diensten.

 Kunnen uren zeer nauwkeurig worden 

geregistreerd per klant, per project of 

zelfs per taak.

 Voorkomt u onnodige routinematige 

werkzaamheden en bevordert u de 

snelheid van verwerking.

 Kunt u op een eenvoudige manier uw 

administratie WBSO subsidie bijhouden.
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ATPS® Personeelsplanning

Checks Personeelsplanning is een krachtig
en flexibel roosterprogramma dat planners helpt
om snel en effectief te plannen.

Daar waar doorgaans een streep wordt getrok-

ken tussen enerzijds Tijdregistratie en ander-

zijds Personeelsplanning gaat ATPS een stap 

verder. Ondanks dat een HR medewerker/ Lei-

dinggevende op een andere manier dan een 

Personeelsplanner na (gewerkte) uren kijkt, 

gaat het uiteindelijk wel om dezelfde uren. 

ATPS Tijdregistratie en Checks Personeelsplan-

ning zijn er in geslaagd om deze twee onder-

delen met elkaar te integreren zodat beide 

elkaar ondersteunen en aanvullen.
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Gebruikersvriendelijke planborden: complexiteit eenvoudig maken

De nadruk bij Checks ligt op eenvoud en 

gebruikersvriendelijkheid. Dit is makkelijker 

gezegd dan gedaan in de praktijk omdat 

planning per definitie complex is. Checks 

lost dit op door de assen in het planbord 

flexibel te maken. Op eenvoudige wijze kan 

elke gebruiker Mensen, Taken of Werkplekken 

op de assen in het planbord plaatsen. Zo kan 

de planner zelf zijn of haar eigen planbord 

samenstellen al naar gelang de situatie. Een 

periode is met één sleep van de muis om te 

zetten van dag naar week, van maand naar 

jaar en weer terug. Tenslotte kan verschillende 

informatie zoals overtredingen, competenties 

of tekorten met 1 klik in het planbord worden 

getoond of juist weer worden verborgen. 

Enerzijds wordt belangrijke informatie 

getoond en anderzijds wordt overbodige 

informatie weggelaten. Op deze manier wordt 

eenvoud met complexiteit gecombineerd.
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My Checks: Medewerkers bekijken 
hun rooster online of via hun smartphone

Personeelsplanning vraagt om interactieve 

communicatie met medewerkers. Roosters 

veranderen en medewerkers zijn veelal 

onderweg of niet aanwezig op een vaste 

werkplek. Met My Checks communiceert 

de planner één op één met collega’s. Een 

medewerker kan zijn wensen aan de planner 

kenbaar maken, zoals:

 Beschikbaarheid doorgeven

 Diensten ruilen

 Openstaande diensten zien 

en hiervoor intekenen

 Zelfroosteren

16
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Checks Personeelsplanning helpt met 
het afstemmen tussen ‘vraag en aanbod’ 
en houdt daarbij rekening met vele 
factoren, zoals:

 Beschikbaarheid

 Competenties

 Loonkosten

 Arbeidscontracten

 Gewerkte uren

 Wensen en eisen van medewerkers

 Eerlijke verdeling van zware diensten 

en vrije tijd

 Reisafstanden

 Wet- en regelgeving zoals 

Arbeidstijdenwet of CAO

 Vakantie en ziekte



C
he

ck
s 

Pe
rs

on
ee

ls
pl

an
ni

ng

Checks Personeelsplanning:
voor elke organisatie
met personeelsplanning

Met zelfroosteren (ook wel “participerend 

roosteren”) stellen de werknemers binnen een 

duidelijk beleidskader zelf hun roosters samen. 

Door de medewerkers meer invloed te geven op 

hun roosters, ontstaat er een beter evenwicht 

tussen werk en privé. 

Dit leidt tot meer tevreden medewerkers en 

minder ziekteverzuim. 

Zelfroosteren kent verschillende vormen: 

repeterende roosters, intekenroosters, 

voorkeursroosters of diensten ruilen.

De juiste vorm is afhankelijk van uw wensen. 

Checks ondersteunt alle vormen. U kunt 

starten met uw huidige manier van plannen en 

langzamerhand overstappen op andere vormen 

van zelfroosteren.

Checks is breed toepasbaar voor vele branches 

vanwege haar focus: het optimaal plannen 

van medewerkers in iedere denkbare situatie. 

Zowel voor personeelsplanning, projecten, 

taken, activiteiten als diensten. Iedere 

branche én organisatie heeft zo zijn eigen 

planningsuitdagingen.

Zelfroosteren: Checks integreert zelfroosteren
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ATPS® Toegangscontrole

Controle over ruimte en tijd
„Wie? Wanneer? Waar?“ Met ATPS® toegangs-

controle heeft u deze variabelen altijd onder 

controle. En dit is van cruciaal belang, want door 

ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen 

toegang hebben tot het bedrijfsterrein of bepaalde 

ruimten, kunt u pas toegangscontrole uitoefenen 

in uw bedrijf en zo een betrouwbare partner zijn 

voor uw klanten. Door toegangscontrole zijn uw 

belangrijkste bedrijfsmiddelen beschermd en biedt 

u bescherming aan diegene die dagelijks van grote 

waarde zijn voor uw bedrijf: uw medewerkers.

Wij beschikken over een complete lijn aan producten 

om u de toegangscontrole van uw terreinen en 

gebouwen in eigen hand te geven, zowel intern als 

extern en met een verscheidenheid aan opties voor 

het melden van registraties en incidenten. ATPS® 

Toegangscontrole is een geïntegreerd onderdeel van 

ATPS® Tijdregistratie, maar kan ook onafhankelijk 

worden gebruikt. Het is zodoende mogelijk om in uw 

ATPS® Tijdregistratie en Toegangscontrole systeem 

elke medewerker tijdsgebonden toegang te verlenen 

tot bepaalde gebouwen, deuren, slagbomen, 

tourniquets en poorten. 

Belangrijke kenmerken voor deze geïntegreerde 

oplossing zijn:

 Een real-time aanwezigheidslijst

 Deurstand signalering, eventueel met plattegronden 

van uw gebouw

 Zonebeveiliging

 Presentie- en calamiteitenoverzicht

Dankzij een intuïtieve bediening kunt u met minimale 

inspanning (tijdelijke) toegang voor een medewerker 

of bezoeker aanpassen, verruimen of verkleinen. Het 

kunnen verslepen van tijdsblokken zorgt voor een 

meer snelle en betrouwbare verwerking dan bij een 

handmatige invoer.
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Toegangscontrole staat bij veel organisaties hoog op 

de agenda. Dit geldt met name voor internationaal 

opererende bedrijven. Sinds september 2007 kent de 

Europese Unie het AEO-certificaat (Autorised Economic 

Operator = geautoriseerde marktdeelnemer): waarbij 

de douane controleert of alle ingevoerde dan 

wel uitgevoerde goederen voldoen aan de strikte 

voorwaarden voor de internationale handel. Pas als 

dit het geval is, wordt het AEO-certificaat uitgereikt. 

Gecertificeerde bedrijven verliezen hierdoor bij 

grensoverschrijdende handel minder tijd.

Eén van de veiligheidscriteria voor een AEO-

certificering bevat een omvangrijke toegangscontrole 

voor uw bedrijfsterrein en gebouw. Hierin moet 

precies worden vastgelegd hoe ongeoorloofde 

toegang wordt voorkomen en wie in uw bedrijf 

controleert wie waar en wanneer toegang heeft. 

ATPS® toegangscontrole is juist bedoeld om aan deze 

voorwaarden te voldoen: u kunt precies zien welke 

mensen welke toegangsbevoegdheid hebben en 

wanneer en waar toegang is verleend.

ATPS® toegangscontrole als onderdeel van uw 
AEO-certificering

Aanwezigheidslijst in ATPS® Workflow

Visuele weergave van toegangstijden en locaties

ATPS® Toegangscontrole is dé 
geïntegreerde hardware- en 
softwareoplossing voor:

 Real-time aanwezigheidslijst en 

calamiteitenoverzicht

 Direct printen van presentie- en 

bezoekerslijsten

 Deurstand signalering

 Zonebeveiliging

 Koppeling met alarmsystemen en 

camerabewaking

 Anti-passback

 Automatisch openen van deuren, 

poorten, etc. bij calamiteiten

 Uitgebreide autorisatie

 Registratie met pasfoto’s
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6716 AZ Ede

Tel. +31 (0) 318  64 42 00
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