Pagina 1/7 – U2018/3364-1 JNI
versie 16 augustus 2018
(versie geldend per 1 september 2018)

Inschrijvingsvoorwaarden Schakelzone Recht
Geldig van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019
De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) schrijft voor dat betrokkenen die nog niet
voldoen aan de toelatingseisen voor een wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid de mogelijkheid wordt geboden
deze tekortkoming(en) weg te nemen. Schakelzone Recht biedt hiertoe de mogelijkheid, in samenwerking met de
Open Universiteit en met andere Nederlandse universiteiten zoals vermeld op de website www.schakelzone.nl.
Bureau Schakelzone Recht is het bureau, gevestigd bij de Open Universiteit, dat zorg draagt voor de
administratieve ondersteuning van Schakelzone Recht.
Inschrijving als deelnemer voor het schakelprogramma Schakelzone Recht staat onder navolgende voorwaarden
open voor eenieder die een opleiding HBO-Rechten (opleidingen met CROHO-code 39205) of een verwante hboopleiding heeft afgerond en gebruik wenst te maken van de onderwijs- en examenvoorzieningen van de Open
Universiteit.
Hieronder volgt integraal de tekst van de Inschrijvingsvoorwaarden Schakelzone Recht voor de periode van
1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 voor inschrijving voor (de cursussen van) het kerncurriculum via
www.schakelzone.nl. De hierin opgenomen vergoedingen worden jaarlijks per 1 september vastgesteld. De
vergoedingen zijn gebaseerd op artikel 7.57i WHW.
Nota bene: voor zover hierna in deze voorwaarden sprake is van cursussen betreft dit uitsluitend de cursussen uit
het kerncurriculum van Schakelzone Recht. Voor de kopcursussen die de Universiteit van Amsterdam (UvA), de
Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) aanbieden, geschiedt inschrijving en betaling van de
vergoeding aan de betreffende partneruniversiteit.

Inschrijvingsvoorwaarden Schakelzone Recht 2018-2019
1. De toelating tot en inschrijving voor het kerncurriculum (zie ook www.schakelzone.nl)
a. Voorafgaand aan de inschrijving doorloopt de kandidaat een intakeprocedure. De intakeprocedure start nadat
het betreffende intakeformulier door het Bureau Schakelzone Recht is ontvangen.
b. De intakeprocedure leidt hetzij tot toelating van het programma Schakelzone Recht hetzij tot een afwijzing.
De deelnemer ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
c. Bij een positieve toelatingsbeschikking wordt de deelnemer op grond van de intake-aanvraag met ingang van
het eerstvolgende startende kwartiel ingeschreven voor het kerncurriculum van zijn Schakelzoneprogramma.
d. Bij het intakeformulier dient de kandidaat mee te sturen:
− een kopie van zijn geldig paspoort of gemeentelijk identiteitsbewijs 1;
− een gewaarmerkte kopie van zijn getuigschrift van de HBO- opleiding, inclusief cijferlijst of (bij digitale
inzending) het digitaal uittreksel uit het diplomaregister;
− ingeval tevens een verzoek wordt gedaan om een verkort schakelprogramma vanwege een verminderd
aantal weg te werken deficiënties of ingeval van aanvullende toelatingseisen, de vereiste gewaarmerkte
bewijsstukken zoals vermeld op het intakeformulier.
e. Toelating tot het programma Schakelzone Recht staat open voor eenieder die voldoet aan de eisen zoals
vermeld op de website.
f. Toelating tot het kerncurriculum Schakelzone kan slechts eenmaal worden aangevraagd.
2. Inschrijving, ingangsdatum en inschrijfduur cursussen binnen het kerncurriculum
a. Na ontvangst van de schriftelijke toelatingsbeschikking en de bevestiging van inschrijving voor het
kerncurriculum van het programma Schakelzone Recht, schrijft de deelnemer zich zelf in voor de cursussen
van het kerncurriculum via het ‘inschrijfformulier cursussen’ op www.schakelzone.nl. Voorbeeldplanningen
staan vermeld op www.schakelzone.nl.
b. De cursussen van het kerncurriculum bestaan uit cursussen met een vast startmoment en uit cursussen met
een variabel startmoment.
c. Indien de deelnemer wordt ingeschreven voor een of meer cursussen met een vast startmoment die is/zijn
geprogrammeerd in een kwartiel waarin gestructureerd begeleiding wordt geboden, gaat de inschrijving in bij
aanvang van de startdatum van de cursus. De deelnemer ontvangt van de inschrijving bericht via een bewijs
van inschrijving.

1

Identiteitskaart altijd kopie voor- en achterzijde. Paspoorten vanaf maart 2014 ook kopie voor- en achterzijde.
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d. Bij cursussen met een vast startmoment is inschrijving mogelijk tot twee weken voor de startdatum van de
cursus, daarna kan tijdige afhandeling en toezending van het cursusmateriaal niet meer gegarandeerd
worden. Inschrijven na de startdatum van de cursus is niet mogelijk.
e. Indien de deelnemer wordt ingeschreven voor een cursus met een variabel startmoment dan gaat de
inschrijving veertien (14) kalenderdagen na verwerking van de aanmelding in (zie 3b). De deelnemer ontvangt
van de inschrijving bericht via een bewijs van inschrijving.
f. De inschrijfduur bedraagt voor een cursus waarvoor een deelnemer staat ingeschreven 12 maanden, vanaf
het moment van in geval van sub c vanaf startmoment cursus en in geval van sub e vanaf effectuering
inschrijving. De einddatum staat vermeld op het bewijs van inschrijving.
g. Een cursus die niet meer afgerond kan worden omdat de laatste tentamendatum is verstreken, telt niet meer
mee bij de berekening van het maximaal aantal ingeschreven cursussen.
h. Inschrijven is mogelijk tot het einde van de termijn waarbinnen het schakelprogramma dient te worden
afgerond, zoals vermeld op de toelatingsbeschikking. Een bewijs van afronding wordt enkel verkregen als alle
benodigde cursussen binnen de in de schriftelijke toelatingsbeschikking gestelde programmatermijn succesvol
zijn afgerond.
i. Indien de deelnemer niet volledig aan zijn of haar financiële verplichtingen heeft voldaan, wordt geen
inschrijving dan wel vervolginschrijving voor cursussen geaccepteerd.
3. Leven Lang Leren Krediet (LLLK)
Nadere informatie over het LLLK is te vinden op https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp.
NB. Formele toelating tot het schakelprogramma is een vereiste.
a. Aanvragen LLLK bij cursussen met een vast startmoment.
Het is, omdat aanvragen van het LLLK niet kan met terugwerkende kracht, belangrijk dat een deelnemer zich
uiterlijk drie weken voor de start van het kwartiel waarin de cursus wordt begeleid aanmeldt voor de
betreffende cursus(sen). De deelnemer ontvangt dan tijdig de factuur, zodat hij/zij voor de start van de cursus
het LLLK kan aanvragen bij DUO.
b. Aanvragen LLLK bij cursussen met een variabel startmoment.
Voor cursussen met een variabel startmoment geldt dat het studiemateriaal, de toegang tot yOUlearn, de
factuur en het bewijs van inschrijving direct na aanmelding worden verzonden. De inschrijfduur van twaalf (12)
maanden gaat veertien (14) kalenderdagen na verwerking van de aanmelding in. Zo ontvangt de deelnemer
de factuur op tijd om bij DUO een LLLK-aanvraag in te kunnen dienen. Indien een deelnemer vanaf een
bepaalde datum aan onderwijsactiviteiten/begeleidingsbijeenkomsten wil deelnemen, moet hij/zij zich eerder
aanmelden voor de cursus dan hij/zij gewend is, zodat de inschrijfduur op het gewenste moment start.
4. Ingangseisen
Voor ieder schakelprogramma geldt een aanbevolen volgorde om schakelcursussen te volgen waarbij rekening is
gehouden met de begeleidingsmogelijkheden en tentamenkansen. Een groot deel van de cursussen heeft een
vast startmoment. Een aantal cursussen heeft een variabel startmoment. Er kunnen voorwaarden worden gesteld
omtrent inhoudelijke ingangseisen op cursusniveau. Deze zijn vermeld op de cursuspagina’s op
www.schakelzone.nl.
5. Rechten uit inschrijving
Inschrijving geeft het recht op tentaminering, het gebruik van studiecentrumfaciliteiten, het recht op ontvangst van
het cursusmateriaal, de toegang tot de elektronische leeromgeving en op de voor een deelnemer Schakelzone
Recht beschikbaar gestelde (elektronische) begeleiding.
a. De begeleiding houdt tenminste in de bij de cursus behorende standaardbegeleiding.
b. Tentaminering: uit inschrijving volgt het recht om ten hoogste driemaal deel te nemen aan tentamens voor de
cursus waarvoor is ingeschreven. De momenten waarop een tentamen kan worden afgelegd worden tijdig bekend
gemaakt op een wijze dat alle deelnemers die het betreft daarvan kennis kunnen nemen.
6. Intakekosten, vergoeding en overige kosten
a. De intake is kosteloos.
b. Het kerncurriculum van ca. 60 EC bestaat uit cursussen van de Open Universiteit (OU-programma) of uit
kopcursussen van de partneruniversiteit (5-12 EC) én cursussen van de Open Universiteit (45/55 EC) (VU en
UvA-programma). Bij inschrijving voor het kerncurriculum is door de deelnemer Schakelzone Recht aan de
Open Universiteit een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan de cursusomvang van het
kerncurriculum voor zover het de cursussen van de OU betreft.
De vergoeding voor de kopcursus(sen) wordt door de partneruniversiteit in rekening gebracht bij de
deelnemer.
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c.
d.
e.

f.
g.

De vergoedingen per kerncurriculum bedragen:
universiteit
omvang
vergoeding
te betalen aan
Universiteit van Amsterdam
60 EC
€ 2.040,55 EC aan OU / 5 EC aan UvA
50 EC
€ 1.700,45 EC aan OU / 5 EC aan UvA
Vrije Universiteit Amsterdam
60/69 EC
€ 2.040,55 EC aan OU / 5 EC aan VU
Open Universiteit
60 EC
€ 2.040,60 EC aan OU
35 EC
€ 1.190,35 EC aan OU
30 EC
€ 1.020,30 EC aan OU
Indien de standaardomvang van het kerncurriculum afwijkt, bijvoorbeeld vanwege een verminderd aantal
weg te werken deficiënties, wordt de vergoeding aangepast conform de in bijlage 1 opgenomen tabel.
Binnen het reeds betaalde kerncurriculum kan voor elke cursus slechts eenmaal zonder kosten worden
ingeschreven.
Voor inschrijving buiten de geldende curriculumtermijn, een tweede (identieke) cursusinschrijving of voor een
nieuwe cursusversie wordt de vergoeding per cursus van 5 EC in rekening gebracht, conform de
Tarieventabel 1 die in bijlage 1 is opgenomen. Dit geldt eveneens bij inschrijving voor een cursus die eerder
was vrijgesteld en waarvoor niet eerder de vergoeding in rekening was gebracht.
Bij betaling in 6 of 12 termijnen wordt eenmalig een bedrag van € 22,- aan administratiekosten in rekening
gebracht.
Gedurende Schakelzone Recht is overstap naar een ander programma Schakelzone Recht eenmaal
kosteloos mogelijk. Vanaf een tweede overstap worden administratiekosten in rekening gebracht. Reeds
behaalde cursusresultaten of cursusinschrijvingen voor cursussen die geen onderdeel uitmaken van het
nieuwe programma worden niet opgenomen in de nieuwe curriculuminschrijving. Cursussen die aanvullend
benodigd zijn worden separaat in rekening gebracht. Voor deelnemers die zijn toegelaten vóór 1 april 2017
vindt bij een overstap verrekening conform de Tarieventabel 2, overgangsregeling (zie bijlage 2) plaats.

7. Betaling
Betaling van de aan het schakelprogramma gerelateerde kosten kan op de volgende wijze plaatsvinden:
a. ineens,
b. in 1, 2, 6 of 12 termijnen via het verlenen van een machtiging.
Indien bij (termijn)betaling enige financiële verplichting op grond van deze voorwaarden niet of niet op tijd
wordt voldaan dan wordt de totale vordering (bij termijnbetaling: inclusief de nog resterende termijnen) in zijn
geheel direct opeisbaar. Indien de aldus ontstane vordering wordt overgedragen ter incasso komen de
daarvoor te maken kosten voor rekening van degene die niet of niet op tijd aan zijn financiële verplichtingen
heeft voldaan.
Instroom reeds toegelaten deelnemers
Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn per 1 september 2018 van toepassing op alle toegelaten deelnemers.
De inschrijving voor het kerncurriculum vindt plaats voordat voor een volgende cursus wordt ingeschreven.
De resterende vergoeding voor het kerncurriculum die de deelnemer op dat moment verschuldigd is, wordt
berekend aan de hand van de tabel in bijlage 2 van deze voorwaarden.
d. Voor cursussen waarvoor is ingeschreven op of na 1 juli 2013 wordt bij de vaststelling van de korting op de
standaardvergoeding rekening gehouden met het daadwerkelijk reeds in rekening gebrachte tarief.
8.
a.
b.
c.

9. Vervallen tentamenmogelijkheid
Indien een tentamen voor een cursus met goed gevolg is afgelegd, dat wil zeggen het cijfer zes of hoger is
behaald, vervalt het recht om voor die cursus tentamen af te leggen. De herinschrijving voor een cursus is slechts
mogelijk indien deze cursus nog niet met goed gevolg is afgesloten.
10. Beëindiging inschrijving kerncurriculum
De inschrijving eindigt:
a. indien het kerncurriculum is afgerond;
b. door het verstrijken van de termijn waarbinnen het kerncurriculum dient te worden afgerond;
c. door het overlijden van degene die is ingeschreven voor het kerncurriculum;
d. op (schriftelijk) eigen verzoek van degene die is ingeschreven;
e. indien aan de ingeschrevene kan worden toegerekend dat nakoming van de verplichtingen op basis van de
inschrijving niet, niet op tijd of niet juist plaatsvindt. Alsdan is de Open Universiteit bevoegd om na een
sommatie bij aangetekende brief, gehoord de ingeschrevene, de inschrijving zonder rechterlijke tussenkomst
te beëindigen.
f. Indien de Commissie voor de examens geconstateerd heeft dat er sprake is van ernstige fraude als bedoeld in
artikel 7.12b lid 2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en deze Commissie het
College van bestuur adviseert om de inschrijving te beëindigen, kan het College van bestuur besluiten tot
beëindiging van de inschrijving van de betreffende deelnemer.
g. De in a tot en met f genoemde redenen gelden ook voor een
cursusinschrijving als bedoeld in artikel 6 sub e.
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11. Restitutie kerncurriculum
a. Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving voor het kerncurriculum door overlijden (10c) van degene die is
ingeschreven bestaat recht op restitutie naar rato van de resterende inschrijvingsduur op verzoek van de
erfgenamen.
b. Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving voor het kerncurriculum op eigen verzoek (10d) van degene
die is ingeschreven bestaat recht op restitutie naar rato van de resterende inschrijvingsduur indien sprake is
van ernstige ziekte van de deelnemer op grond waarvan deze gedwongen wordt te verzoeken om zijn
inschrijving te beëindigen, zulks – namens Schakelzone Recht – ter beoordeling van het bevoegd gezag van
de Open Universiteit.
c. Voor deelnemers die zijn toegelaten vóór 1 april 2017 geldt: Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving
voor het kerncurriculum op eigen verzoek van degene die is ingeschreven bestaat recht op restitutie indien de
deelnemer die is ingeschreven voor een kerncurriculum van méér dan 7 cursussen (30,1 EC) binnen veertien
(14) maanden na de datum van de toelatingsbeschikking schriftelijk heeft aangegeven de studie te willen
staken. De restitutie bedraagt 50% van de verschuldigde vergoeding van de inschrijving voor het
kerncurriculum. Voorwaarde is dat de deelnemer op dat moment voor niet meer dan de helft plus één van het
aantal modulen van het kerncurriculum heeft ingeschreven. Elke cursus waarvoor de deelnemer heeft
ingeschreven boven het aantal van de helft plus één, wordt naar rato in mindering gebracht op de restitutie. Bij
restitutie wordt een bedrag van € 22,- in verband met administratiekosten in rekening gebracht.
Voor deelnemers die zijn toegelaten op of na 1 september 2017 geldt: Bij tussentijdse beëindiging van de
inschrijving voor het kerncurriculum op eigen verzoek van degene die is ingeschreven bestaat géén recht op
restitutie.
d. Indien een deelnemer zijn/haar eerste aanmelding bij de Open Universiteit (= verzoek tot inschrijving) binnen
een maand vanaf datum aanmelding, doch voor de ingangsdatum van de toelatingsbeschikking beëindigt,
krijgt de deelnemer volledige restitutie van het kerncurriculum; hierbij worden administratiekosten in rekening
gebracht (zie artikel 7). Het gaat hierbij uitsluitend om de allereerste aanmelding van een deelnemer bij de
OU.
e. Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving op de andere, hierboven in artikel 10 en 11 genoemde gronden
bestaat geen recht op restitutie.
f. Sub a, b en e zijn van overeenkomstige toepassing op een cursusinschrijving als bedoeld in artikel 6 sub e.
12. Aansprakelijkheid
Schakelzone Recht respectievelijk de Open Universiteit zijn noch aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
personen en/of zaken waarvan de Open Universiteit zich bedient, noch aansprakelijk voor schade bij een
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de inschrijving, tenzij er sprake is van grove
schuld en/of opzet.
13. Onvoorziene gevallen
In alle gevallen de inschrijving betreffend waarin deze voorwaarden niet, niet duidelijk of niet naar billijkheid
voorzien, kan door of namens Bureau Schakelzone Recht / Open Universiteit een beslissing worden genomen.
14. Bezwaar
De belanghebbende kan binnen zes weken tegen een bij of krachtens deze voorwaarden door of namens het
College van bestuur genomen besluit bij het College van bestuur een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit;
d. de gronden van het bezwaar;
e. een aanduiding van de beslissing die wordt gevraagd.
Op de behandeling van het bezwaarschrift zijn het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling
behandeling bezwaren studenten Open Universiteit van toepassing.
Bezwaren kunnen worden ingediend bij:
1-Loket Klachten en geschillen van de Open Universiteit
t.a.v. het College van bestuur
Postbus 2960
6401 DL Heerlen
e-mail adres: 1-loketKlachtenengeschillen@ou.nl.
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15. Huisregels
De ingeschreven deelnemer Schakelzone Recht is verplicht zich te houden aan de huisregels van de Open
Universiteit, zoals omschreven in de regeling Huis-/gedragsregels studenten Open Universiteit.
16. Persoonsgegevens
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met registratie in de elektronische leeromgeving yOUlearn
voor het faciliteren van academisch activerend online onderwijs. Zonder toegang tot yOUlearn is het niet mogelijk
aan de Open Universiteit te studeren.
17. Auteursrechten
Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit het (studie)materiaal van de Open
Universiteit worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand)
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Open Universiteit.
18. Slotbepalingen
a. Deze voorwaarden, welke kunnen worden aangehaald als ‘Inschrijvingsvoorwaarden Schakelzone Recht per
1 september 2018’, treden in werking op 1 september 2018.
b. Deze inschrijvingsvoorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast indien dit noodzakelijk is op grond van
wet- en regelgeving of bijzondere omstandigheden. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt
wordt dit via de officiële kanalen bekend gemaakt.
c. Aldus vastgesteld door het College van bestuur op 29 mei 2018.
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Bijlage 1. Tarieventabel voor deelnemers die zijn toegelaten per
1 september 2018
STANDAARDOMVANG EN STANDAARDVERGOEDING PER KERNCURRICULUM

1 cursus
2 cursussen
3 cursussen
4 cursussen
5 cursussen
6 cursussen
7 cursussen
8 cursussen
9 cursussen
10 cursussen
11 cursussen
12 cursussen

INDIVIDUELE
VERGOEDING
€ 170
€ 340
€ 510
€ 680
€ 850
€ 1.020
€ 1.190
€ 1.360
€ 1.530
€ 1.700
€ 1.870
€ 2.040

Te betalen aan VU resp. UvA
Te betalen aan OU

OU
30 EC
€ 170
€ 340
€ 510
€ 680
€ 850
€ 1.020

€ 1.020

OU
35 EC

OU
60 EC

€ 170
€ 340
€ 510
€ 680
€ 850
€ 1.020
€ 1.190

€ 170
€ 340
€ 510
€ 680
€ 850
€ 1.020
€ 1.190
€ 1.360
€ 1.530
€ 1.700
€ 1.870
€ 2.040

€ 1.190

€ 2.040

UvA
50 EC

UvA
60 EC

€ 170
€ 340
€ 510
€ 680
€ 850
€ 1.020
€ 1.190
€ 1.360
€ 1.530
€ 1.700

€ 170
€ 340
€ 510
€ 680
€ 850
€ 1.020
€ 1.190
€ 1.360
€ 1.530
€ 1.700
€ 1.870
€ 2.040

VU
60/69 EC
€ 170
€ 340
€ 510
€ 680
€ 850
€ 1.020
€ 1.190
€ 1.360
€ 1.530
€ 1.700
€ 1.870
€ 2.040

€ 170
€ 1.530

€ 170
€ 1.870

€ 170
€ 1.870
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Bijlage 2
Tarieventabel 2, overgangsregeling voor deelnemers die zijn toegelaten vóór 1 april 2017

RESTERENDE INDIVIDUELE
SCHAKEL
VERGOEDING
1 module
€ 142
2 modulen
€ 284
3 modulen
€ 426
4 modulen
€ 568
5 modulen
€ 710
6 modulen
€ 851
7 modulen
€ 997
8 modulen
€ 1.280
9 modulen
€ 1.564
10 modulen
€ 1.848
11 modulen
€ 2.132
12 modulen
€ 2.416
13 modulen
€ 2.699
14 modulen
€ 2.983
15 modulen
€ 3.267

STANDAARDOMVANG EN STANDAARDVERGOEDING PER KERNCURRICULUM
OU
OU
UvA
OU en VU
Utrecht
UvA
7 MODULEN
9 MODULEN
12 MODULEN
14 MODULEN
15 MODULEN
15 MODULEN
€ 997 KORTING € 1.564 KORTING € 2.416 KORTING € 2.983 KORTING € 3.267 KORTING € 3.267 KORTING
€ 855
€ 1.422
€ 2.274
€ 2.841
€ 3.125
€ 3.125
€ 713
€ 1.280
€ 2.132
€ 2.699
€ 2.983
€ 2.983
€ 571
€ 1.139
€ 1.990
€ 2.558
€ 2.841
€ 2.841
€ 429
€ 997
€ 1.848
€ 2.416
€ 2.699
€ 2.699
€ 287
€ 855
€ 1.706
€ 2.274
€ 2.558
€ 2.558
€ 145
€ 713
€ 1.564
€ 2.132
€ 2.416
€ 2.416
€0
€ 568
€ 1.419
€ 1.987
€ 2.270
€ 2.270
€ 284
€ 1.135
€ 1.703
€ 1.987
€ 1.987
€0
€ 851
€ 1.419
€ 1.703
€ 1.703
€ 568
€ 1.135
€ 1.419
€ 1.419
€ 284
€ 851
€ 1.135
€ 1.135
€0
€ 568
€ 851
€ 851
€ 284
€ 568
€ 568
€0
€ 284
€ 284
€0
€0

