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Aanwervingsbrochure 
Technisch Expert 
 
 
 
De lokale besturen van Grobbendonk en Vorselaar gaan samen over tot de 
aanwerving van TECHNISCH EXPERT (A-niveau, voltijds). 
 
De beide buurgemeenten werken intensief samen. Zo werkt de technische dienst logistiek samen, werd 
samengewerkt bij (her)aanleg van wegen en fietspaden (bv. omgeving Heiken, Zuiderbaan). Op dit moment 
wordt een groot riolerings- en wegenisproject met 9 straten samen aanbesteed.  
 
Grobbendonk en Vorselaar zijn geen saaie overheidsadministraties maar organisaties met een grote 
dynamiek en een continu streven naar een optimale dienstverlening voor hun inwoners. Om dit te 
realiseren zoeken we enthousiaste en dynamische medewerkers. Mensen die waarden als samenwerken, 
klant- en resultaatgerichtheid, loyaliteit en kwaliteit belangrijk vinden. 
 

      Aanwervingsvoorwaarden 

Aanwervingsprocedure 
 
Spijtig genoeg kunnen we je niet met alleen een sollicitatiegesprek in onze organisatie opnemen. We zijn 
verplicht voorgeschreven procedures te volgen. Indien je interesse hebt voor deze functie, moet je 
bijgevolg slagen voor een aanwervingsexamen.  
 
Samenstelling van de selectiecommissie 
 
Voor het afnemen van het aanwervingsexamen wordt een selectiecommissie samengesteld. De 
selectiecommissie bestaat uit 2 of 3 deskundigen die vertrouwd zijn met de functie of kennis hebben van 
de problematiek die ermee samenhangt.  
 
Indienen van je kandidatuur 
 
Heb je interesse in de job van Technisch Expert en wil je in aanmerking komen voor deze functie? Bezorg 
ons dan je sollicitatiebrief via vacatures@grobbendonk.be uiterlijk tegen 11 juli 2021 
Vraag voor de zekerheid steeds naar een ontvangstbevestiging van je sollicitatie.  
 
Bij je motivatiebrief te voegen stukken: 
1. je uitgebreide levensloop (curriculum vitae)  
2. een kopie van het vereiste diploma (een masterdiploma of gelijkgesteld diploma) OF een bewijs van 

minimum 1 jaar relevante beroepservaring 
 
  

mailto:vacatures@grobbendonk.be
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Indien je slaagt voor het aanwervingsexamen, dien je nog volgende stukken te bezorgen: 
1. een uittreksel uit je geboorteakte (af te halen of online te bevragen bij het gemeentebestuur waar 

de geboorte werd aangegeven) 
2. een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden) met de vermelding “bestemd 

voor openbaar bestuur” (af te halen of online te bevragen) 
 
Indien op dat ogenblik uit deze stukken zou blijken dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn 
door de geslaagde voor het examen, dan kan deze zich geenszins beroepen op het feit dat hij/zij tot het 
examen werd toegelaten. 
 
Aanwervingsvoorwaarden 
 
Kandidaten dienen: 

• Houder te zijn van erkende diploma’s die toegang geven tot het niveau A1 – A3 
- een masterdiploma uitgereikt door 

• de universiteiten, met inbegrip van de daaraan verbonden scholen of 
gelijkgestelde inrichtingen; 
• een examencommissie ingesteld door de staat/gemeenschappen. 

- of een gelijkwaardig diploma  
- ook als laatstejaarsstudent kom je in aanmerking 

• Indien je geen masterdiploma kan voorleggen, beschik je over een bewijs van minimum 1 jaar. 
relevante beroepservaring in een vergelijkbaar werk- & beleidsdomein. Voor de start van de 
selectieprocedure vragen we je een capaciteitstest op het niveau van de functie af te leggen. Slaag 
je voor de test, dan nemen we je mee in de selectieprocedure 

• Te slagen in een aanwervingsexamen. 
 

Aanwervingsexamen 
 
De selectieprocedure zal bestaan uit één of meerdere schriftelijke proeven en mondelinge proef. Om als 
geslaagd te worden beschouwd, dienen de kandidaten ten minste 50% te behalen op elke proef en 60% op 
de gehele selectieprocedure. 
 
De schriftelijke proef is een thuisopdracht ter voorbereiding van de mondelinge proef. De thuisopdracht 
wordt via mail bezorgd op 30 juli 2021. Deze opdracht dien je terug in ten laatste op 6 augustus 2021.  
 
Indien je slaagt voor het schriftelijk gedeelte van het aanwervingsexamen nodigen we je uit voor een 
mondeling gesprek. Deze gesprekken zijn ingepland op 12 augustus 2021.  
 
Na de mondelinge proef zullen de geslaagde kandidaten nog succesvol een psychotechnische proef moeten 
doorlopen. 
 
Op basis van de resultaten van het schriftelijk en mondeling gedeelte wordt een wervingsreserve 
aangelegd van de geslaagde kandidaten. Deze wervingsreserve is 2 jaar geldig en kan eventueel verlengd 
worden tot 3 jaar. 
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     Functiebeschrijving “Technisch expert”  

1. Identificatiegegevens  
 
Functiebenaming: 

 
Technisch Expert 
 

Dienst: 
Grobbendonk 
Vorselaar 

 
Team Ruimte en Vergunningen 
Afdeling Ruimte & Omgeving 
 

Niveau/weddeschaal: 
 

A1-A3 

Functiefamilie Beleidsdeskundige / Beleidsondersteunend  

 
 

2. Doel van de functie 

 
De afdeling Ruimte heeft tot doel het beleid van de gemeenten m.b.t. duurzame 
ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te 
werken, uit te voeren en op te volgen. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud 
van de gemeentelijke infrastructuur en het gemeentelijk patrimonium. De afdeling streeft ernaar om de 
woon-, leef en werkomgeving in de gemeenten te bewaren en waar mogelijk te verbeteren.  
 
Als technisch expert ondersteun je met jouw deskundigheid de medewerkers van verschillende 
diensten bij de uitvoering van het betreffende takenpakket waaronder wegen, riolering en 
onderhoudswerken van gebouwen. 
 
Je staat met je technische expertise mee in voor het coördineren en voorbereiden, ontwikkelen en 
uitvoeren van het proces van overheidsopdrachten en patrimoniumbeheer. Je wordt daar ook in 
ondersteund door collega’s.  
 
Je bent nauw betrokken bij investeringsprojecten (bv. in wegen- en rioleringswerken: het gebruik van 
het Standaardbestek, opvolgen van werfvergaderingen, beoordelen van meetstaten) en grote projecten 
in eigen beheer en zorgt er mee voor dat deze tot een goed einde worden gebracht, met voldoende oog 
voor nazorg en onderhoud. Ook hier zijn volledige diensten mee ter jouwer beschikking. Jouw expertise 
komt van pas voor meerdere interne diensten binnen onze besturen. 
 
Ervaring met landmeterschap, grondoverdrachten, concessies, het maken van opmetingen, technische 
tekeningen of interpreteren van plannen (dwg) zijn geen vereiste bij aanwerving maar zijn zeker een 
pluspunt.  
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3. Basistaken 
Taken met betrekking tot beleidsvoorbereiding en beleidsondersteuning 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
▪ Verrichten van beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk binnen het specifiek vakdomein 

om een vlotte en efficiënte behandeling en besluitvorming te bevorderen en het lokaal bestuur toe 
te laten op dit vlak een gefundeerd en onderbouwd beleid te voeren; 

▪ Verschaffen van (technische) adviezen aan het beleid en de diensten en opvolgen van de 
ontwikkelingen op dit vlak; 

▪ Verantwoordelijk zijn voor een zowel technisch als juridisch correcte voorbereiding van de dossiers 
die behoren tot het betrokken domein en zorgen voor een efficiënte en correcte uitvoering hiervan; 

▪ Opstellen van gedocumenteerde, verduidelijkende nota’s die problemen of noodzakelijke wijzigingen 
aankaarten; 

▪ Ontwikkelen van een strategische visie op het niveau van het beleidsdomein; 
▪ Opvolgen van de uitvoering van beleidsprioriteiten; 
▪ Signaleren van ontwikkelingen en trends. 
 
Taken die betrekking hebben op overheidsopdrachten 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
▪ Instaan voor het technisch en administratief opvolgen van aanbestedingen, vanaf voorontwerp tot 

en met definitieve vrijgave van de borgtocht met betrekking tot uitbestede werken. Mogelijke 
dossiers situeren zich op vlak van wegenis, riolering en gebouwen; 

▪ Zelfstandig opvolgen van kleine tot middelgrote projecten die zich situeren op vlak van wegenis, 
riolering en gebouwen; 

▪ Verzorgen van alle administratieve taken en opdrachten met betrekking tot overheidsopdrachten: 
opmaken besluiten, bestekken, communicatie, … ; 

▪ Vergelijken van offertes aan de hand van gunningscriteria (prijzen, kwaliteit, technisch…) en 
onderhandelen om een goede prijszetting en kwaliteit te garanderen; 

▪ Opvolgen, evalueren en bijsturen van overheidsopdrachten met het oog op een optimaal resultaat 
(bv. kwaliteitsgarantie, correcte levering en plaatsing van goederen of uitvoering van diensten 
conform bestek of bestelling, correcte facturatie van geleverde / geplaatste goederen of diensten; 

▪ Ondersteunen van collega’s en diensten bij het uitvoeren van overheidsopdrachten, alsook bij de 
meer complexe en / of technische aankoopdossiers; 

▪ Administratie en opdrachten met betrekking tot de voorbereiding van de grote werken in eigen 
beheer; 

▪ Fungeren als brugfunctie voor de genomen beslissingen en de verwezenlijking op het terrein; 
▪ Initiatief nemen voor overleg en samenwerking met de financiële dienst teneinde het juridisch 

proces van overheidsopdrachten correct te laten verlopen; 
▪ Administratieve opvolging van juridische dossiers inzake overheidsopdrachten. 
 
Taken met betrekking op het openbaar domein 
 
▪ Controle van de werken, ook van nutsmaatschappijen; 
▪ Opvolgen van standaardbestek en meetstaten; 
▪ Opvolgen van meldingen van burgers: ter plaatse problematiek vaststellen, verder opvolgen van de 

oplossing alsook de communicatie met de burger. 
 
Taken met betrekking op patrimoniumbeheer 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
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▪ Verzorgen en beheren van het gemeentelijk patrimonium, zowel gebouwen als gronden: mee 
instaan voor een goed onderhoud door hier een deskundige rol op te nemen en je technische 
expertise in te zetten; 

▪ Opvolgen van onderhoudscontracten en onderhandelen waar nodig; 
▪ Opvolgen van dossiers inzake aan- en verkoop van gronden en eigendommen; 
▪ Je ondersteunt het beleid met onderbouwde adviezen omtrent het patrimonium. 
 
Taken met betrekking tot dossierbeheer en administratie 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
▪ Verwerken van (complexe) dossiers conform de opgelegde reglementering en verzorgen van de 

nodige informatie, administratie en taken met het oog op een efficiënte afhandeling en beslissing; 
▪ Beheer van (belangrijke) projecten en dossiers; 
▪ Instaan voor het ontwerp, redactie en voorbereiding van de dossiers voor de beleidsorganen; 
▪ Opvolgen toepasselijke wetgeving; 
▪ Aanwenden en verder ontwikkelen van eigen expertise met betrekking tot de opdrachten binnen de 

dienst; 
▪ Vertalen van beleidsopties naar een klantgerichte uitvoering, evaluatie en rapportering hiervan; 
▪ Communicatie naar burgers via infoblad, website, loket, sociale media in samenwerking met de 

deskundige communicatie. 
 

 
 

4. Welzijn op het werk 
 
1. Engagement vanuit de werkgever 
Lokale Besturen Grobbendonk en Vorselaar engageren zich er toe om kwaliteitsvolle 
arbeidsomstandigheden aan te bieden waardoor het welzijn van de medewerker zal worden nagestreefd. 
Deze functie heeft  een middelhoog risico voor mogelijke incidenten die kunnen leiden tot letsels of 
verwondingen met verlet, namelijk: 

Beeldschermwerk = middelhoog risico  voor: 

− nekklachten; 

− overbelasting pols- en ellebooggewrichten; 

− oververmoeidheid van de ogen. 
 
        Preventiemaatregelen: 

* ergonomisch opstellen beeldschermwerkpost 

 
2. Engagement vanuit de medewerker 
De medewerker engageert zich om op de werkplek met volle motivatie en overtuiging mee te werken aan 
het welzijnsbeleid binnen de organisatie van het lokaal bestuur. 
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5. Positionering en situering in organogram  

LOKAAL BESTUUR VORSELAAR 

 
LOKAAL BESTUUR GROBBENDONK 
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▪ Functie situeert zich binnen 

Grobbendonk 
 
Vorselaar 

 
▪ Krijgt ondersteuning van  

Grobbendonk 
Vorselaar 

 

 
 
Cluster Omgeving  
Team Ruimte en Vergunningen 
Afdeling Ruimte & Omgeving 
 
 
Teamleider Ruimte en Vergunningen 
Coördinator afd. Ruimte & Omgeving 
 

 
▪ 1e evaluator  

Grobbendonk 
Vorselaar 
 

▪ 2e evaluator       
Grobbendonk 
Vorselaar                                                                    

 

            
  
Teamleider Ruimte en Vergunningen 
Coördinator afd. Ruimte & Omgeving 
  
 
Clusterverantwoordelijke Omgeving 
Algemeen directeur 
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6. Technische expertise 

Opleidingsniveau  ▪ Master / universitair onderwijs  

Relevante ervaring  Volgende factoren worden als plus gezien: 
▪ Ervaring met specifieke software eigen aan de dienst zoals 

AUTOCAD, GIS 

Kenniscompetenties 
 

▪ Een grondige kennis binnen de domeinen riolering, wegenis en/of 
gebouwen 

▪ Je bent computervaardig 
▪ Je hebt affiniteit met de publieke sector 

Andere vaardigheden 
 

Houder zijn van een rijbewijs B 
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7. Competentieprofiel  

Competenties  

Kerncompetentie 1 Samenwerken 
Je werkt actief en gemotiveerd samen om tot een gezamenlijk resultaat te 
komen, ook al betreft het een onderwerp dat niet direct voor je eigen dienst 
van belang is.  Je denkt en handelt vanuit gemeenschappelijke belangen. 
 
- Je weet dat samenwerken nodig is in bepaalde omstandigheden. Je 

levert een bijdrage aan het groepsgebeuren en je laat ruimte voor de 
bijdrage van anderen; 

- Je werkt spontaan en gemotiveerd samen met anderen om een 
gezamenlijk doel te bereiken. 

 
ACTIEF – GEMOTIVEERD – RESULTAAT - SAMEN 

 
M.a.w. je wordt ervaren als een fijne collega waarmee de doelstellingen van 
de organisatie kunnen bereikt worden. 

Kerncompetentie 2 
  

Organisatiebetrokkenheid 
Je toont je verbonden met de organisatie, taak en beroep. Je verdedigt de 
belangen ervan bij anderen. 
 
- Je bent fier op je werk. Je toont er belangstelling voor en bent er trots op; 
- Je bent fier op je dienst. Je toont verbondenheid met je dienst; 
- Je bent fier op de organisatie. Je toont je verbonden met de organisatie. 
 
                                 FIER – VERBONDEN – IMAGO 
 
M.a.w. de organisatie ervaart je als een medewerker die er iedere dag staat 
voor de organisatie. 

Kerncompetentie 3 
 

Klantgerichtheid  
Je onderkent en reageert gepast op (on)uitgesproken behoeften van de 
burgers met oog voor de geldende reglementering. 
 
- Je reageert professioneel, vriendelijk en correct op vragen van klanten; 
- Je onderzoekt actief de noden van de klanten. Je onderneemt acties om 

de dienstverlening naar klanten te optimaliseren; 
- Je anticipeert op mogelijke toekomstige noden van klanten? 
 

ONDERKENNEN – GEPAST REAGEREN - BEHOEFTEN -    REGLEMENTERING 
 
M.a.w. de klant ervaart dat de dienstverlening beantwoordt aan zijn 
behoeften. 

Kerncompetentie 4  

 

Communicatievaardigheden 
Je kan ideeën en meningen in een duidelijke taal verwoorden, zodat je 
doelpubliek je begrijpt. Je durft mensen samenbrengen en kan een overleg 
gestructureerd en vanuit een positieve houding leiden.  
 
- Je kan in een gesprek je boodschap begrijpelijk verwoorden; 
- Je communiceert op een duidelijke, vlotte en verstaanbare manier met 

een individu of een kleine groep; 
- Je kan projecten enthousiast toelichten aan een groep collega’s en 

externe actoren. 
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MONDELING UITDRUKKEN – DOELPUBLIEK - BEGRIJPEN 
 
M.a.w. je bent in staat besprekingen en overleg te leiden en collega’s en 
beleid begrijpen wat je zegt en/of wil zeggen 

Kerncompetentie 5 
 

Plannen & organiseren 
Je kunt een planning opmaken waarin je rekening houdt met tijd en plaats. 
Je kan hoofdzaken onderscheiden van bijzaken.  Je houdt toezicht op het 
behalen van de geplande resultaten. 
 
- Je kan een planning opmaken voor anderen en bijsturen waar nodig;  
- Je volgt nauwgezet de planning op en gaat in overleg over het halen van 

deadlines. 
 
            PLANNING – TIJD – PLAATS – HOOFDZAKEN & BIJZAKEN – 

RESULTATEN 
 
M.a.w. je zorgt dat je collega’s en externe actoren weten wat van wie op welk 
moment verwacht wordt en zorgt er voor dat dit uitgevoerd wordt. 

Functiespecifieke 
competentie 1  

Flexibel 
Je blijft soepel en resultaatgericht functioneren in situaties die bijzonder 
onderhevig zijn aan veranderingen en past spontaan je gedrag en 
handelingswijzen aan. 
 
- Je blijft rustig en resultaatgericht handelen in situaties waar meerdere 

‘variabelen’ plots veranderen. 
- Je schat mogelijke hindernissen vooraf in en hebt alternatieven 

voorhanden.  
- Je bent creatief en kan snel oplossingen bedenken voor nieuwe 

problemen. 
- Je hanteert en combineert verschillende gedragsstijlen (dwingen, 

uitleggen, samenwerken, e.d.) en neemt in verschillende situaties de rol 
op die past bij de situatie. 

 
AANPASSEN – SITUATIE OF PERSONEN – BEPAALD RESULTAAT 

 
M.a.w.  
je past je eigen gedrag, handelingswijze en benadering aan in functie van de 
situatie of personen omdat je een bepaald resultaat wil bereiken. 

Functiespecifieke 
competentie 2 

Stressbestendigheid 
Je blijft efficiënt bij tijdelijk verhoogde druk. 

 

- Je reageert kalm bij wijzigingen in de planning, bij wijzigende 
prioriteiten, bij nieuwe gegevens. 

- Je reageert rustig bij tegenstand of persoonlijke verwijten en negatieve 
feedback.  

- Je blijft gelijkmatig en doordacht presteren.  
- Je behoudt bij confrontaties een correcte en tactvolle houding. 
- Je vermijdt woordenwisselingen en reageert respectvol. 
- Je kan je emoties bedwingen, zelfs bij paniek in je omgeving. 
 

BLIJVEND – NORMAAL FUNCTIONEREN 
 
M.a.w. je blijft normaal functioneren in situaties met hoge  tijd- of werkdruk, 
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En in onverwachte of moeilijke situaties, bij tegenslag, teleurstelling of 
kritiek. 

Functiespecifieke 
competentie 3 

Voortgangscontrole 
Je gebruikt en/of ontwikkelt systemen om vorderingen  op te volgen. 
 
- Je gebruikt en/of ontwikkelt checklists of andere controle systemen om 

de vorderingen op te volgen.  
- Je  definieert processen om de vorderingen op korte en lange termijn op 

te volgen. 
- Je definieert duidelijke criteria op basis waarvan de vordering en de 

kwaliteit van een proces zal beoordeeld worden en stelt procedures op 
om deze te bewaken. 

- Je stelt procedures op om de vooruitgang van de aan jou gedelegeerde 
taken te bewaken en erover te rapporteren. 

- Je stelt procedures op om mogelijke vertragingen/afwijkingen vast te 
stellen. 

 
OPVOLGEN – PROCESSEN – TIJD - KWALITEIT 

 
M.a.w. Je volgt de vorderingen op van je eigen processen en/of die van 
collega’s of medewerkers zowel in tijd als op vlak van kwaliteit. 

Functiespecifieke 
competentie 4 

Nauwgezetheid 
Je blijft ook onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren. 
 
- Je levert steeds kwaliteitsvol werk af in functie van de beschikbare tijd.  
- Je weet snelheid met nauwkeurigheid te combineren en kwantiteit met 

kwaliteit.  
- Je ziet zaken waar anderen overheen kijken. 
- Je kan gepast met details omgaan zonder fouten te maken, ook onder 

tijdsdruk.  
- Je kiest de exacte methode of procedure in functie van het gevraagde 

resultaat. 
- Je spoort fouten en/of onnauwkeurigheden op in het werk van anderen. 
- Je brengt verbeteringen aan in werkaanpak en procedures en stelt 

wijzigingen aan het interne controlesysteem voor. 
- Je neemt structurele maatregelen ter voorkoming van verspilling van 

grondstoffen en materialen. 
 
STIPT – ZORGVULDIG – DETAIL – NAUWKEURIG – ECONOMISCH 
 
M.a.w. Je handelt stipt en zorgvuldig, gericht op het voorkomen van fouten. 
Je voert met zin voor detail nauwkeurig je activiteiten uit. Je gaat 
economisch om met materialen en grondstoffen.   

Functiespecifieke 
competentie 5 

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden 
Je communiceert op een duidelijke, vlotte en verstaanbare manier met een 
individu of kleine groep. 
 

- Je legt (technische) gegevens op een begrijpelijke wijze uit. 
- Je beperkt het gebruik van vaktermen. 
- Je let op je lichaamstaal en houding.  
- Je gaat na of de boodschap voor de andere duidelijk begrepen is. 
- Je houdt in je communicatie rekening met je gesprekspartner(s) en de 

situatie.  

 



Aanwervingsbrochure: technisch expert gemeente Grobbendonk - Vorselaar Pagina 12 van 12 

MONDELING UITDRUKKEN – DOELPUBLIEK – BEGRIJPEN 
 
M.a.w. je kan ideeën en meningen in een duidelijke taal verwoorden, zodat 
je doelpubliek je begrijpt. 

Functiespecifieke 
competentie 6 

Assertiviteit 
Je reageert assertief buiten je vertrouwde kring van bekenden, ook in 
emotionele en/of kritische situaties. 
 
- Je neemt een gepaste gesprekshouding aan. 
- Je reageert constructief op kritiek.  
- Je bespreekt meningsverschillen zonder het conflict uit de weg te gaan.  
- Je reageert op een respectvolle, doch besliste manier op niet of moeilijk 

aanvaardbare voorstellen . 
- Je gaat gepast om met onaangepaste gedrag, verbale agressie en 

provocaties. 
- Je slaagt er in om in situaties van grote druk en manipulatie op een 

respectvolle en vasthoudende wijze je eigen standpunt te verdedigen. 
 

ZELFBEWUST – WEERBAAR – RESPECT 
 
M.a.w. je bent zelfbewust en weerbaar, met respect voor anderen. 

Functiespecifieke 
competentie 7 

Probleemanalyse en oordeelsvorming 
Je ontwikkelt systemen om complexe problemen op te lossen. Je vormt een 
goed onderbouwde mening ook op basis van onvoldoende informatie of niet 
gerelateerde feiten.  
 
- Je hebt een veelzijdige genuanceerde blik. 
- Je weegt alternatieven tegenover elkaar af en ziet verwantschappen. 
- Je heroverweegt je beslissing als daartoe aanleiding is. 
- Je kan systemen ontwikkelen. Je analyseert complexe 

dossierproblemen en herformuleert deze naar hanteerbare procedures. 
 

ONTLEDEN – INSCHATTEN – HERKENNEN – VERBANDEN LEGGEN 
 
M.a.w. je kan een probleem ontleden en inschatten, zowel in omvang, kern 
als oorzaak. Je kan belangrijke informatie herkennen en verbanden leggen 
tussen gegevens. 

 
 
 

 
 Kennisname  

  
Datum:  
 
 
Handtekening:  
 
 
 

 


