
	 	
	 	
	 	

	
ALGEMENE	INKOOPVOORWAARDEN	

AMSTERDAM	SCRAP	TERMINAL	B.V	
	
	
Artikel	1	-	Algemeen	
Amsterdam	Scrap	Terminal	B.V.		(KVK-nummer	67207405),	in	deze	algemene	inkoopvoorwaarden	
gedefinieerd	als	‘afnemer’,	verder	te	noemen	AST.	
	
Iedere	rechtspersoon	dan	wel	legale	entiteit	dan	wel	zijn	partners,	vertegenwoordigers,	agenten,	
tekenbevoegde	dan	wel	gemachtigde	werknemers,	die	met	AST	een	overeenkomst	tot	levering	van	
goederen	heeft	gesloten	dan	wel	deze	intentie	schriftelijk	dan	wel	mondeling	heeft	bevestigd	zal	worden	
aangeduid	als	‘leverancier’.	
	
Artikel	2	-	Toepasselijkheid	
2.1	 Deze	voorwaarden:	
• gelden	voor	alle	offerteaanvragen,	overeenkomsten	en	de	uitvoering	daarvan,	van	AMSTERDAM	

SCRAP	TERMINAL,	alsmede	haar	rechtsopvolgers	onder	algemene		of	bijzondere	titel;	hierna	te	
noemen	AST	

• maken	deel	uit	van	alle	overeenkomsten	en	zijn	van	toepassing	op	alle	(overige)	handelingen	en	
rechtshandelingen	van	AST	en	haar	leveranciers;	onder	leverancier	of	leveranciers	worden	in	
deze	voorwaarden	verstaan	iedere	rechts-	of	natuurlijke	persoon,	die	met	AST	een	overeenkomst	
tot	levering	van	goederen	heeft	afgesloten,	respectievelijk	wenst	af	te	sluiten	en	behalve	deze,	
diens	vertegenwoordiger(s),	gemachtigde(n),	rechtverkrijgende(n)	en	erfgenamen.		

• worden	door	AST	naar	aanleiding	van	aanbiedingen	(offertes)	van	de	leveranciers	aan	de	
leveranciers	ter	hand	gesteld.		

• worden	door	de		verstrekking	van	een	opdracht	of	order	door	AST	door	de	leverancier	aanvaardt	
• zijn	gedeponeerd	onder	nummer	67207405	bij	de	Kamer	van	Koophandel;	
• kunnen	door	de	leverancier	bij	AST	worden	opgevraagd,	waarna	deze	kosteloos	worden	

verzonden.	
2.2	 Het	staat	partijen	vrij	om	bij	het	sluiten	van	een	overeenkomst	(gedeeltelijk)	af	te	wijken	van	deze	

Algemene	Voorwaarden.	Afwijkende	voorwaarden	dienen	door	AST	schriftelijk	te	zijn	bevestigd	
en	zijn	slechts	geldig	voor	de	betreffende	(afwijkende)	overeenkomst.	

2.3	 Mogelijk	door	de	leverancier	gehanteerde	Algemene	(Verkoop)Voorwaarden	zijn	slechts	van	
toepassing	op	overeenkomsten	met	AST,	als	deze	bij	of	voorafgaand	aan	het	aangaan	van	die	
overeenkomsten	aan	AST	ter	hand	zijn	gesteld.	De	eventuele	toepasselijkheid	van	dergelijke	
voorwaarden	van	een	leverancier	laat	onverlet	dat,	in	geval	van	strijdigheid	tussen	die	
voorwaarden	en	deze	algemene	voorwaarden,	te	alle	tijde	de	bepalingen	van	deze	algemene	
voorwaarden	prevaleren.	In	een	dergelijk	geval	wordt	geacht	dat	-	bij	het	aangaan	van	de	
overeenkomst	-	de	algemene	(verkoop)voorwaarden	door	AST	uitdrukkelijk	van	de	hand	zijn	
gewezen.	

	
Artikel	3	–	Totstandkoming	overeenkomsten	
3.1	 Een	overeenkomst	komt	eerst	tot	stand	nadat	de	order	schriftelijk	door	AST	aan	de	leverancier	is	

bevestigd.	
3.2	 Een	aldus	door	AST	verzonden	orderbevestiging	wordt	geacht	volledig	de	inhoud	van	de	

overeenkomst	tussen	de	leverancier	en	AST	weer	te	geven,	tenzij	de	leverancier	de	inhoud	van	de	
orderbevestiging	binnen	24	uur	na	dagtekening	daarvan	schriftelijk	weerspreekt.	

3.3	 AST	is	gerechtigd	de	door	haar	geplaatste	orders	na	totstandkoming	van	de	overeenkomst	te	
wijzigen	tot	uiterlijke	het	moment	dat	de	leverancier	aan	AST	te	kennen	heeft	gegeven	tot	
feitelijke	levering	over	te	willen	gaan.	Op	wijzigingen	door	AST	is	het	hiervoor	onder	3.1	en	3.2	
bepaalde	van	overeenkomstige	toepassing.	AST	is	jegens	de	leverancier	gehouden	om	bij	
wijzigingen	een	redelijke	verlenging	van	de	levertijd	(ten	opzichte	van	de	oorspronkelijke	
levertijd)	te	hanteren.	



3.4	 Andere	tussentijdse	wijzigingen	en/of	aanvullingen	op	bestaande	overeenkomsten	zijn	alleen	
bindend	indien	deze	door	AST	schriftelijk	aan	de	leverancier	zijn	bevestigd	.	

	
Artikel	4	–	Prijs	en	betaling	
4.1	 Overeengekomen	prijzen	luiden,	tenzij	uitdrukkelijk	anders	overeengekomen,	in	Euro’s	en	zijn	

exclusief	BTW.	Nadat	de	overeenkomst	tot	stand	is	gekomen	kunnen	prijzen	niet	meer	door	de	
leverancier	worden	gewijzigd.	

4.2	 AST	is	gehouden	tot	betaling	van	de	geleverde	goederen	binnen	de	in	de	verkooporder	
aangegeven	termijn	nadat	zij	de	daartoe	strekkende	factuur	een	alle	bijbehorende	documentatie	
(zoals	weeg-	keuringscertificaten,	enz.)	van	de	leverancier	heeft	ontvangen	en	goedgekeurd.	

4.3	 Als	door	de	leverancier	meer	goederen	worden	geleverd	dan	overeengekomen,	is	AST	gerechtigd	
het	meerdere	te	voldoen	tegen	de	overeengekomen	prijs	of	tegen	de	voor	het	gewicht	en	de	
kwaliteit	van	het	materiaal	geldende	dagprijs,	dit	ter	keuze	van	AST.	

4.4	 AST	is	gerechtigd	haar	betalingsverplichting	jegens	de	leverancier	op	te	schorten	zolang	de	
geleverde	goederen	door	haar	niet	zijn	goedgekeurd,	dan	wel	ingeval	AST	voorafgaand	aan	de	
levering	bezwaar	heeft	gemaakt	tegen	de	wijze	waarop	de	leverancier	heeft	aangegeven	aan	zijn	
leveringsverplichting	te	willen	voldoen.	

4.5	 AST	heeft	het	recht	om	de	door	de	leverancier	gefactureerde	bedragen,	te	verrekenen	met	alle	op	
dat	moment	openstaande	vorderingen	van	AST	op	de	leverancier.	De	mogelijkheid	van	
verrekening	is	voor	de	leverancier	(mede	op	grond	van	de	door	AST	gehanteerde	algemene	
verkoopvoorwaarden)	uitdrukkelijk	uitgesloten.	

4.6	 Wanneer	AST	betalingen	aan	leverancier	verricht,	wordt	daarmee	im-	noch	expliciet	de	
deugdelijkheid	van	de	aan	de	facturen	ten	grondslag	liggende	goederen	erkend,	noch	afstand	
gedaan	van	enig	recht	op	de	correcte	nakoming	van	de	overeenkomst	en	ontslaat	een	dergelijke	
bepaling	de	leverancier	niet	van	enige	aansprakelijkheid	jegens	AST	ter	zake	van	de	door	hem	aan	
AST	geleverde	goederen.		

4.7	 De	betaling	door	AST	gebeurt	aan	de	hand	van	de	daartoe	strekkende	facturen	en	bevrijdt	AST	
van	haar	betalingsverplichting	voortvloeiend	uit	de	overeenkomst.	Betalingen	van	AST	kunnen	
door	de	leverancier	niet	worden	aangemerkt	als	betaling	of	erkenning	van	enige	andere	door	de	
Leverancier	gepretendeerde	vordering	op	AST.	

	
Artikel	5	–	Gewichten	
Weeggegevens	van	AST	zijn	bindend	voor	partijen.	
	
Artikel	6	–	Logistiek,	transport,	levering	
6.1	 Tenzij	schriftelijk	anders	is	overeengekomen,	is	elke	levering	onderhevig	aan	de	Incoterms	2010.	
6.2	 De	bepalingen	van	eventueel	door	de	leverancier	te	hanteren	algemene	(verkoop)voorwaarden	

dienen	uitsluitend	te	worden	uitgelegd	als	bepalingen	qua	inhoud	en	strekking	van	de	bepalingen	
van	de		“ICC	Incoterms	2010)”.	

6.3	 Levering	vindt	plaats	overeenkomstig	de	door	AST	gegeven	instructies	op	de	plaats	en	het	tijdstip	
of	de	plaatsen	en	de	tijdstippen,	die	in	de	order	of	overeenkomst	zijn	benoemd.	De	goederen	
worden	geacht	te	zijn	geleverd	op	het	moment	dat	deze	door	de	leverancier	op	de	door	AST	(in	de	
order	of	in	de	overeenkomst)	aangegeven	plaats	feitelijk	zijn	gelost.	

6.4	 Onverminderd	het	bepaalde	in	artikel	8,	blijven	de	goederen	to	het	moment	van	levering,	zoals	
onder	b.	bedoeld,	voor	rekening	en	risico	van	de	leverancier.	De	leverancier	is	verplicht	zorg	te	
dragen	voor	het	vervoer	van	de	goederen	en	van	alle	van	overheidswege	verplichte	documenten	
en	(milieu)voorschriften.	De	leverancier	moet	AST	in	het	bezit	stellen	van	alle	op	de	levering	
betrekking	hebbende	documenten.	

6.5	 Artikel	3	sub	d	is	mede	van	toepassing	als	de	leverancier	niet	voldoet	aan	zijn	verplichtingen	
genoemd	onder	c.		

6.6	 Zodra	zich	omstandigheden	voordoen	of	voorzienbaar	zijn	waardoor	de	leverancier	niet	of	niet	
tijdig	of	niet	naar	behoren	aan	zijn	verplichtingen	aan	AST	kan	voldoen,	zal	de	leverancier	AST	
hiervan	direct	schriftelijk	informeren,	onder	vermelding	van	1)	de	oorzaak	dat	niet	aan	de	
verplichtingen	kan	worden	voldaan,	2)	de	getroffen		maatregel(en)	om	alsnog	te	voldoen	en	3)	de	
vermoedelijke	duur	van	de	vertraging.	Het		voldoen	aan	de	verplichting	laat	onverlet	dat	AST	het	
recht	heeft	om	alsnog	een	tijdige	en	deugdelijke	nakoming	van	de	leverancier	te	vorderen.	
Gedurende	de	periode	dat	de	schriftelijke	mededeling	van	de	leverancier	uitblijft	staat	tussen	
partijen	vast	dat	de	leverancier	aansprakelijk	is	voor	alle	schade	die	AST	lijdt	ten	gevolge	van	het	
uitblijven	van	de	(leverings)prestatie,	tenzij	de	leverancier	bewijst	dat	de	schriftelijke	mededeling	
redelijkerwijs	niet	eerder	van	hem	had	kunnen	worden	gevergd.	

	
	



	
	
Artikel	7	–	Garantie,	Kwaliteit	&	(Goed)keuring	
7.1	 De	leverancier	garandeert	dat	de	geleverde	goederen;	

• voldoen	volledig	aan	alle	Nederlandse,	Europese	en	Internationale	wettelijke	eisen	en	
regelingen	en	de	door	AST	gestelde	voorwaarden.	

• de	geleverde	goederen	geen	van	de	in	artikel	7.7	genoemde	stoffen	bevatten.	
• op	het	overeengekomen	tijdstip	en	de	afgesproken	locatie	worden	afgeleverd	dan	wel	ter	

beschikking	gesteld	door	de	leverancier.	
• de	geleverde	goederen	geheel	in	overeenstemming		zijn	met	de	specificaties	zoals	vermeld	in	

de	schriftelijk	door	afnemer	bevestigde	overeenkomst.	
• indien	het	transport	voor	rekening	van	de	leverancier	is,	afdoende	verzekerd	zijn.	

	7.2	 Keuring,	controle	en/of	bemonstering	van	de	kwalitatieve	of	milieu(hygiënische)aspecten	van	de	
geleverde	goederen	op	de	in	de	branche	gebruikelijke	wijze	door	een	door	AST	aangewezen	
gekwalificeerd	persoon	of	instantie	kan	op	eerste	verzoek	of	aangegeven	door	AST	zowel	
voorafgaand	aan,	tijdens	of	na	de	levering	plaatsvinden.	De	leverancier	verleent	AST	hiertoe	
toegang	tot	de	plaatsen	waar	de	goederen	worden	geproduceerd,	zijn	opgeslagen	of	afgeleverd	en	
verleent	(indien	nodig)kosteloos	iedere	medewerking,	mede	door		verschaffing,	voor	eigen	
rekening,	aan	AST	van	de	daarvoor	benodigde	documentatie	en	inlichtingen..		

7.3	 Het	al	dan	niet	door	AST	uitvoeren	van	haar	hiervoor	onder	a.	genoemde	bevoegdheid,	ontslaat	
de	leverancier	niet	van	zijn	nakomingsverplichting	jegens	AST	noch	sluit	het	wel	uitoefenen	van	
deze	bevoegdheid	gevolgd	door	een	eerste	goedkeuring,	latere	afkeuring	van	de	geleverde	
goederen	uit.	Alle	(mogelijke)	aanspraken	van	AST	jegens	de	leverancier	ingevolge	gebreken	aan	
geleverde	goederen	blijven	alsdan	onverminderd	in	stand.	

7.4	 Wanneer	AST	op	grond	van	haar	onder	a.	genoemde	bevoegdheid	de	geleverde	goederen	afkeurt,	
zal	zij	de	leverancier	hiervan	zo	spoedig	mogelijk	-	doch	uiterlijk	5	dagen	na	afkeuring	–	met	
opgaaf	van	redenen	in	kennis	stellen	en	de	leverancier	een	redelijke	termijn	stellen	om	de	
goederen	te	herstellen	of	vervangen.	Alle	kosten	en	eventuele	schade	ten	gevolge	van	herstel	of	
vervanging	van	deze	goederen	komen	voor	rekening	en	risico	van	de	Leverancier.	Als	de	
leverancier	binnen	de	door	AST	gestelde	termijn	niet	over	is	gegaan	tot	herstel	of	vervanging	van	
de	goederen,	is	AST	gerechtigd	om	te	harer	keuze	1)	jegens	de	leverancier	aanspraak	te	maken	op	
vervangende	schadevergoeding	doordat	AST	zelf	voor	herlevering	dan	wel	herstel	zorg	draagt,	2)	
dan	wel	de	overeenkomst	geheel	of	gedeeltelijk	te	ontbinden.	Dit	laatste	onverminderd	het	recht	
van	AST	om	de	door	ontbinding	geleden	(en	nog	te	lijden)	schade	volledig	op	de	leverancier	te	
verhalen	en	de	verplichting	van	de	leverancier	jegens	AST	tot	betaling	van	de	schade.	

7.5	 Als	op	grond	van	herhaaldelijke	afkeur	(al	dan	niet	na	herlevering	of	vervanging	of	bij	meerdere	
leveringen	van	eenzelfde	leverancier)	bij	AST	de	gegronde	twijfel	bestaat	dat	de	leverancier	niet	
kan	voldoen	aan	de	door	AST	gestelde	leverings-	of	kwaliteitseisen,	is	AST	gerechtigd	alle	tussen	
haar	en	leverancier	bestaande	overeenkomsten	onmiddellijk	geheel	of	gedeeltelijk	te	ontbinden.	
Dit	overeenkomstig	het	onder	c.	in	de	laatste	volzin	bepaalde.	Ingeval	van	een	zodanige	
ontbinding	van	één	of	meer	overeenkomsten	AST	jegens	de	leverancier	niet	gehouden	tot	enige	
schadevergoeding.	

7.6	 Geleverde	goederen	worden	door	AST	bij	levering	administratief	en	visueel	gecontroleerd.	
7.7	 Als	AST	door	inspectie	van	geleverde	goederen	ingevolge	het	onder	a.	en	e.	bedoelde	blijkt	dat	de	

goederen	verontreinigd	zijn	met	bepaalde	aspecten,	heeft	zij	het	recht	de	geleverde	goederen	
zonder	nadere	motivering	te	weigeren.	De	verkoper	is	aansprakelijk	en	verantwoordelijk	en	
waarborgt	dat	alle	geleverde	goederen	vrij	zijn	van:	
• voor	het	geleverde	materiaal	vreemde	bestanddelen,	springstoffen,	gastanks	en	holle	

gesloten	voorwerpen	van	welke	aard	ook;	
• alle	gif-	en	ontplofbare	stoffen	en	in	het	algemeen	stoffen	die	op	grond	van	wet-	en	

regelgeving	alf	gevaarlijk	beschouwd	worden;	
• asbest	en	asbestverdachte	materialen;	
• radioactieve	bronnen	of	andere	radioactieve	elementen;	
• olie	en/of	emulsie-houdend	materiaal.	

7.8	 De	leverancier	is	verplicht	de	volgende	goederen	lekvrij	te	leveren:	draaisels,	krullen,	spanen,	
slijpsel,	en	afval	van	stampen	of	stansen;	

7.9	 AST	is,	onverminderd	haar	recht	op	volledige	schadevergoeding,	gerechtigd	alle	aan	een	
afkeuring	verbonden	kosten,	zoals	bemonsteren,	sorteren,	stilstand,	e.a.,	op	de	leverancier	te	
verhalen.	

	



	

	

Artikel	8	–	Eigendomsovergang	
8.1	 de	geleverde	goederen	worden	het	volledig	en	onbezwaard	eigendom	van	AST	wanneer	zij	deze,	

uitdrukkelijk	of	stilzwijgend,	accepteert	en	goedkeurt.	
8.2	 Tot	het	moment	van	acceptatie	en	goedkeuring	blijven	de	goederen	voor	rekening	en	risico	van	

de	leverancier.	
	
Artikel	9	-	Aansprakelijkheid	

9.1	 De	leverancier	is	volledig	aansprakelijk	voor	alle	materiele	schade	en/of	immateriële	
(gevolg)schade	die	door	AST	of	derden	wordt	gelden	vanwege	het	feit	dat	deze	niet	voldoen	aan	
enige	in	artikelen	6	of	7	genoemde	conditie(s).	Deze	aansprakelijkheid	zijdens	de	leverancier	
geldt	voorts	voor	alle	daargenoemde	schade	die	AST	of	derden	lijden	ten	gevolge	van	opzettelijk	
of	door	grove	schuld	schadeveroorzakend	handelen	of	nalaten	zijdens	de	leverancier,	zijn	
personeel	en/of	door	hem	ingeschakelde	derden.	

9.2	 De	leverancier	vrijwaart	AST	voor	iedere	aansprakelijkheid	jegens	derden,	waaronder	–	maar	niet	
beperkt	tot	–	afnemers	en	werknemers	AST,	ten	gevolge	van	schade	waarvoor	de	leverancier	op	
grond	van	het	bovenstaande	jegens	AST	aansprakelijk	is.	

9.3	 De	leverancier	zal	zich	tegen	de	aansprakelijkheid	als	bedoeld	in	dit	artikel	op	afdoende	wijze	
verzekeren	en	zal	AST	of	eerste	verzoek	kosteloos	inzage	in	of	een	kopie	van	de	betreffende	
verzekeringspolis	verstrekken.	

9.4	 Wanneer	AST	naar	haar	oordeel	genoodzaakt	is	maatregelen	te	treffen	ter	voorkoming	van	
(verdere)	schade	als	bedoeld	in	deze	voorwaarden	,	is	de	leverancier	aansprakelijk	voor	alle	
kosten	en	schade	die	in	verband	met	deze	maatregelen	worden	gemaakt	en	geleden.	

	
Artikel	10	–	Overmacht	
10.1	 Overmacht	bestaat	wanneer	de	uitvoering	van	de	overeenkomst	geheel	of	gedeeltelijk,	al	dan	niet	

tijdelijk,	wordt	verhinderd	door	omstandigheden	buiten	de	wil	en/of	invloed	van	partijen,	
ongeacht	of	die	omstandigheden	ten	tijde	van	het	sluiten	van	de	overeenkomst	waren	te	voorzien,	
waardoor	nakoming	van	de	overeenkomst	redelijkerwijs	niet	meer	kan	worden	verlangd.	

10.2	 Mocht	de	overmachtssituatie	langer	dan	drie	maanden	duren	dan	zijn	partijen	ieder	gerechtigd	
om	de	overeenkomst	door	middel	van	een	schriftelijke	verklaring	te	ontbinden.	In	geval	van	
(ontbinding	door)	overmacht	aan	de	zijde	van	de	leverancier	,	is	de	leverancier	niet	gerechtigd	tot	
enige	vorm	van	schadevergoeding,	al	dan	niet	wegens	vertraging	in	het	ongedaan	maken	van	de	
(over	en	weer)	reeds	verrichtte	prestaties	of	anderszins,	onverminderd	het	recht	van	AST	om	in	
dat	geval	de	volledige	door	haar	geleden	schade	van	de	leverancier	te	vorderen.	

10.3	 De	leverancier	zal	AST	zo	spoedig	mogelijk,	doch	uiterlijk	binnen	2	dagen,	nadat	een	overmacht	
situatie	als	bedoeld	in	dit	artikel	zich	feitelijk	voordoet	daarover	informeren.	

	
Artikel	11	–	Contract	Ontbinding	
11.1	 Als	de	leverancier	verzuimt	in	haar	verplichtingen	jegens	AST,	is	AST	gerechtigd	de	overeenkomst	

te	ontbinden,	door	middel	van	een	schriftelijk	mededeling	onder	opgaaf	van	redenen.	Verzuim	
van	de	leverancier	is	aanwezig	wanneer	de	leverancier	niet	tot	(her)levering	is	overgegaan	
binnen	de	door	AST	aangegeven	(redelijke)	termijn.	

11.2	 In	geval	van	faillissement	of	surseance	van	betaling	van	de	leverancier	is	AST	gerechtigd	de	
overeenkomst	te	ontbinden	middels	een	schriftelijk	mededeling.	Alle	vordering	van	AST		op	de	
leverancier	(al	dan	niet	uit	hoofde	van	enige	ongedaanmakingsverplichting)	zijn	vanaf	het	
moment	van	ontbinding	door	AST	terstond	opeisbaar.	Waarbij	AST	zich	het	recht	toekomt	haar	
vorderingen	te	verrekenen	met	hetgeen	de	leverancier	(opeisbaar)	van	haar	te	vorderen	heeft	of	
stelt	te	hebben.	

	
Artikel	12	–	Overdracht		
Zonder	schriftelijke	toestemming	van	AST	is	de	leverancier	niet	gerechtigd	zijn/haar	rechten	en	
verplichtingen	uit	enige	overeenkomst	met	AST	aan	derden	over	te	dragen.	
	
	
	
	
	



Artikel	13	–	Nietigheid	
13.1	 Indien	er	één	dan	wel	meerdere	delen	van	deze	voorwaarden	nietig	dan	wel	vernietigbaar	blijken	

te	zijn,	laat	dit	de	overige	bepalingen	onverlet.		
13.2	 In	geval	dat	een	bepaling	nietig	is	verklaard	zal	deze	vervangen	worden	door	een	bepaling	die	de	

strekking	en	de	betekenis	van	die	eerdere	bepaling	zo	dicht	mogelijk	benadert.		
	
	
	
Artikel	14	–Toepasselijk	recht	
14.1	 Op	alle	offerte	aanvragen,	offertes,	overeenkomsten	en	dergelijken	is	immer	uitsluitend	het	

Nederlands	Recht	van	toepassing.		
14.2	 Indien	er	zich	geschillen	voordoen	naar	aanleiding	van	een	door	AST	bekrachtigde	overeenkomst,	

daarbij	uitdrukkelijk	deze	voorwaarden	inbegrepen,	vallen	deze	uitsluitend	onder	de	jurisdictie	
van	de	(President	van	de)	Arrondissementsrechtbank	te	’s-Hertogenbosch,	behoudens	indien	het	
geschil	onder	de	competentie	van	de	kantonrechter	valt,	in	welk	geval	de	wettelijke	
bevoegdheidsregels	van	toepassing	zijn.	


