Checklist te gebruiken bij een huisbezoek voor een veilig thuis
U heeft bij KBO-PCOB om een veiligheidsadviseur bij u thuis gevraagd. Bij dit huisbezoek kunt u kiezen om aan tafel via de
checklist per onderwerp de veiligheid in uw huis doornemen of u kunt samen met de veiligheidsadviseur door uw huis lopen en
per kamer advies ontvangen. Na afloop van het huisbezoek ontvangt u een kierstandhouder. Deze kan alleen achter gelaten
worden als u deze kierstandhouder ook kunt laten monteren.
Het huisbezoek omvat verschillende onderwerpen. Heeft u onlangs iets mee gemaakt of wilt u een bepaald onderwerp als eerste
bespreken, geeft u dat dan aan. Als u na een tijdje merkt dat het teveel informatie voor u is, dan kunt u altijd vragen of het
huisbezoek op een ander moment verder kan worden voortgezet. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken of later.
De verschillende onderwerpen ter bespreking zijn:
1. Inbraak
2. Babbeltrucs
3. Woningoverval
4. Vallen
5. Brand
6. Internetcriminaliteit (alleen als iemand een laptop, computer of mobiele telefoon heeft).
Wij wensen u een goed huisbezoek toe. Mochten er nog zaken zijn die u wilt bespreken dan kunt u contact opnemen met de
KBO-PCOB, 030-3400 600 of via info@kbo-pcob.nl.
1. Inbraak
1.1 Zit er op alle verdiepingen goedgekeurd hang- en sluitwerk op deuren, ramen en lichtkoepels?
Ja
Nee Sloten die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen herkent u aan het SKG-logo. Als ze goed gemonteerd worden, verkleinen ze de kans op
inbraak. Voor erkende adviesbedrijven kijkt u op www.politiekeurmerk.nl
1.2 Sluit u alle ramen en deuren altijd af als u weggaat, ook al is het maar voor een paar minuten?
Ja
Nee De deur achter u in het slot trekken, is niet genoeg. Met een hard stuk plastic staat een inbreker in een paar seconden binnen. Alleen als u de sleutel
omdraait, is de deur echt op slot. En vergeet niet het wc-raampje en de garagedeur op slot te doen.
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1.3 Laat u de sleutel weleens aan de binnenkant van het slot zitten?
Ja
Een inbreker kan een raam inslaan of gaatjes boren en zo de sleutel gebruiken om binnen te komen. Leg uw sleutels op een vaste plaats of hang ze aan
een haakje, uit het zicht.
Nee
1.4 Hebt u buiten een verstopplaats voor uw sleutels?
Ja
Leg sleutels nooit onder deurmatjes, in plantenbakken of op andere verstopplaatsen. Inbrekers kennen deze plaatsen ook.
Nee
1.5 Hangt er een adreslabel aan uw sleutelbos?
Ja
Zet nooit uw naam of adres op een label. Als u de sleutels verliest, wordt het wel heel eenvoudig voor inbrekers om binnen te komen.
Nee
1.6 Hebt u contant geld in huis?
Ja
Zorg dat u zo min mogelijk contant geld in huis hebt.
Nee
1.7 Liggen al uw waardevolle papieren en sieraden achter slot en grendel?
Ja
Nee Berg uw waardevolle spullen veilig op, idealiter in een kluisje. Ook in huis weten inbrekers de meeste verstopplaatsen snel te vinden.
1.8 Laat u een bericht achter als u weggaat?
Ja
Hang nooit een briefje bij de deur. Maak ook geen melding van uw vakantieplannen op internet. En wees voorzichtig met afwezigheidsberichten op uw
voicemail, antwoordapparaat en e-mail. Dieven krijgen de boodschap ook.
Nee
1.9 Ziet uw huis er bewoond uit als u weg bent?
Ja
Nee Houd uw gordijnen open, laat uw planten staan en gebruikt een tijdschakelaar voor de verlichting. Laat bij kortstondige afwezigheid de radio aan op een
‘praatzender’. Er is ook een zogenaamd nep tv of fake tv: deze led lamp achter de vitrage geeft de indruk dat u de tv hebt aanstaan. Gaat u een paar
dagen weg? Vraag of uw buren een oogje in het zeil houden. Zorg ook dat iemand uw post uit het zicht kan leggen.
1.10 Heeft u op meerdere punten buitenverlichting?
Ja
Nee Inbrekers houden niet van licht. Als u aan de voor- en achterzijde lampen plaatst met bewegings- en eventueel ook lichtsensor, dan verkleint u het risico
op inbraak. Bevestig de lampen op minimaal drie meter hoogte.
1.11 Kunnen er voorbijgangers bij u binnen kijken?
Ja
Houd waardevolle artikelen zo veel mogelijk uit het zicht. Denk ook aan belangrijke papieren en auto- en huissleutels.
Nee
1.12 Hebt u uw postcode en huisnummer op waardevolle artikelen laten graveren?
Ja
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Nee

U kunt uw kostbaarheden laten graveren met postcode en huisnummer. Zo krijgt u ze makkelijker terug als ze opduiken in de illegale handel. U kunt uw
spullen ook registreren via het formulier op www.politiekeurmerk.nl Fotografeer uw waardevolle sieraden en spullen met een meetlat ernaast.
1.13 Kunt u uw ladder zo pakken uit de schuur?
Ja
Dan kan een mogelijke dief dat ook. Let op spullen waarmee een inbreker omhoog kan klimmen, en zet vuilnisbakken, trappen en ladders achter slot en
grendel. Daarmee wordt het lastiger om naar de eerste verdieping te klimmen.
Nee
1.14 Staat uw fiets, brommer of scooter altijd op slot?
Ja
Nee Zet uw vervoermiddelen altijd op slot, ook als ze in de tuin, een berging of garage staan.

2.

Babbeltrucs

2.1 Bent u goed van vertrouwen?
Ja
Oplichters komen in alle vormen en maten en dragen vaak keurige pakken. Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen zijn niet per definitie te
vertrouwen. Laat dus nooit onbekenden binnen, zeker niet als u geen afspraak heeft, en kijk altijd goed wie er voor de deur staat. Laat de deur dicht en kijk
als het kan door de deurspion of raam.
Nee
2.2 Vraagt u medewerkers van instanties naar hun legitimatie?
Ja
Nee Voel u niet beschroomd om dat wel te doen. Twijfelt u aan het verhaal, vraag dan om legitimatie. Ook als degene zegt dat hij van een officiële instantie
komt, zoals de gemeente of een bedrijf of instelling. Bekijk pasjes en papieren heel nauwkeurig. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan de instelling of het
bedrijf op vóór u de persoon binnenlaat en vertel dat die persoon ook. Zoek het nummer op in het telefoonboek, zodat u zeker weet dat het het echte
nummer is. Legitimatiepasjes zijn ook te vervalsen. En realiseert u zich dat u nooit verplicht bent iemand binnen te laten.
2.3 Zou u uw pincode geven als de bank erom vraagt?
Ja
Doe dat nooit! Bankmedewerkers komen nooit aan de deur en bellen of mailen u ook niet om uw pincode te vragen. Bankmedewerkers hebben uw pincode
ook niet nodig om uw bankpas te blokkeren!
Nee
2.4 Let u op de achterdeur als u bij de voordeur in gesprek bent?
Ja
Nee Denk daar toch aan. Oplichters zijn er goed in om u af te leiden. Soms sluipen ze binnen via de achterdeur terwijl ze u voor bezighouden. Doe de achterdeur
standaard op slot.
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1. 3. Woningoverval
3.1 Kijkt u altijd eerst wie er voor de deur staat als er wordt aangebeld?
Ja
Nee Leer uzelf aan dat wel te doen. Kijk altijd eerst wie er voor de deur staat voor u de deur opent. Gebruik een deurspion, deze kost slechts zo’n
6 euro.
3.2 Maakt u een centrale deur (in een appartementencomplex) wel eens open voor bezoek van iemand anders?
Ja
Nee Doe dat niet. Laat alleen uw eigen bezoek binnen en vraag anderen ook geen bezoek voor u binnen te laten. Dus ook de pakketbezorger voor
de buren niet binnenlaten!
3.3 Gebruikt u altijd de intercom voordat u op het knopje van de deur drukt?
Ja
Nee Het is slim dat wel te doen. Misschien verwacht u iemand, maar staat er een ander voor de deur. Kijk anders uit het raam of via een
spionnetje.
3.4 Zit er een stevige kierstandhouder bij uw deur?
Ja
Nee Een kierstandhouder is een goede aanschaf. Die zorgt ervoor dat u kunt kijken wie er is, zonder dat iemand uw deur kan openen of u naar
binnen kan duwen.
3.5 Vraagt u genoeg door wie iemand is en wat diegene komt doen?
Ja
Nee Voel u niet beschroomd om dat wel te doen. Twijfelt u aan het verhaal, vraag dan om legitimatie. Doe dat ook als degene zegt dat hij van een
officiële instantie komt, zoals de gemeente of een bedrijf of instelling. Bekijk pasjes en papieren heel nauwkeurig. Vertrouwt u het nog niet?
Bel dan de instelling of het bedrijf op vóór u de persoon binnenlaat. Zoek het nummer op in het telefoonboek, zodat u zeker weet dat het het
echte nummer is. En realiseer u dat u nooit verplicht bent iemand binnen te laten.
3.6 Durft u mensen weg te sturen?
Ja
Nee Als iemand onverwacht voor de deur staat, een medewerker van het elektriciteitsbedrijf bijvoorbeeld, vraag dan gerust of hij later terug kan
komen.
3.7 Laat u de deur open als u geld pakt voor een collectant?
Ja
Nee Als u een collectant niet kent, kunt u die beter buiten laten wachten. Elke collectant is verplicht legitimatie bij zich te hebben, bekijk de
legitimatie goed, valse pasjes komen vaak voor. Doe de deur dicht terwijl u geld pakt. Zeg desnoods dat de kat anders naar buiten loopt. Leg
eventueel wat klein geld dicht bij uw voordeur, zodat u het snel kunt pakken. En hou in het streekblad of op www.cbf.nl bij welke collectes er
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lopen.
3.8 Durft u nee te zeggen als iemand uw bankpas vraagt?
Ja
Nee Er is geen enkele goede reden waarom iemand uw pas zou moeten hebben. Geef hem dus nooit af en vertel ook niemand de pincode.
Bewaar uw pincode ook niet in uw portemonnee.
3.9 Heeft u contant geld in huis (in een kluis)?
Ja
Daders zijn altijd uit op contant geld. Zorg dat u geen grote bedragen contant geld in huis hebt. Ook niet in een kluis!
Nee
3.10 Zet u dozen van nieuwe aankopen bij het oud papier?
Ja
Criminelen lopen vaak rondjes door de buurt en zien alles. Zoals de verpakking van uw nieuwe aankoop. Zo weten ze wat u bezit. Let ook op
aan wie u vertelt over uw nieuwe aankopen. Het kan zomaar in verkeerde oren terechtkomen.
Nee
3.11 Heeft u een vaste dagindeling?
Ja
Als veel mensen weten op welke vaste tijdstippen u van huis bent, kan die informatie bij criminelen belanden. Zet bijvoorbeeld ook niet op
Facebook dat u op vakantie gaat. Criminelen houden ook internet in de gaten. Het komt zelfs voor dat ze de rouwadvertenties lezen om hun
slag te slaan tijdens een begrafenis.
Nee
3.12 Vraagt u mensen snel bij u thuis?
Ja
Vertrouw nieuwe kennissen niet te snel. Spreek eerst buitenshuis af als u bijvoorbeeld iemand hebt leren kennen op internet. Koopt of
verkoopt u iets via internet, overhandig de spullen dan op een neutrale plaats waar meer mensen zijn.
Nee
3.13 Ontvangt u een onbekende weleens in uw eentje?
Ja
Vraag liever een bekende om erbij te zijn.
Nee
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4. Vallen
4.1 Hebt u drempels of opstapjes in huis?
Ja
Haal alle drempels weg. Als dat niet kan, zorg dan dat de randen van de drempels afgeschuind zijn. Monteer bij opstapjes een goed aansluitende schuine
plank. Dat verkleint de kans op struikelen.
Nee
4.2 Staat er op elke verdieping een telefoon?
Ja
Nee Ga nooit rennen als u gebeld wordt. Zet op elke verdieping een telefoon neer. Lukt dat niet, draag dan een draadloos toestel bij u.
4.3 Hebt u een intercomsysteem?
Ja
Nee Via de intercom kunt u laten weten dat u eraan komt. U weet ook meteen wie er voor de deur staat. Sommige telefoons zijn ook als intercom te gebruiken.
4.4 Liggen er losse kleedjes in huis?
Ja
Haal alle kleedjes weg. Wilt u dit niet? Zorg dan dat er een goede antislip laag onder zit of plaats een antislipmat. Ze zijn te koop bij de bouwmarkt.
Nee
4.5 Zijn uw stoelen, bank, bed en wc-pot hoog, zodat u makkelijk kunt opstaan?
Ja
Nee Kies voor meubilair en sanitair met een hoge zit. Armleuningen geven extra steun bij het opstaan en gaan zitten. Bij de thuiszorgwinkel kunt u klossen
aanschaffen om uw bed te verhogen. Gebruik een toiletverhoger.
4.6 Hebt u een huishoudtrap met beugel en gebruikt u die ook?
Ja
Nee Gebruik altijd een stevige huishoudtrap met een beugel waaraan u zich vast kunt houden. Als u iets moet pakken dat hoog ligt, gebruik dan nooit een stoel
of kruk.
4.7 Staat de keuken en woonkamer vol met meubels en andere spullen?
Ja
Als u een paar meubelstukken weghaalt, loopt u minder kans zich te stoten of te struikelen. Ruim losse spullen altijd zo snel mogelijk op.
Nee
4.8 Liggen er losse kabels in huis?
Ja
Werk kabels zoveel mogelijk weg. Gebruik daarvoor kabelclips of snoergoten. Ze zijn verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
Nee
4.9 Loopt u wel eens op sokken of sloffen door het huis?
Ja
Let er dan op dat u antislip zolen heeft. Let ook bij schoenen op losse veters en een goede zool.
Nee
4.10 Liggen er losse spullen op de trap?
Ja
Haal alle dingen die op de trap liggen weg. Zelfs over een klein papiertje kunt u makkelijk uitglijden en vallen. Neem niet te veel spullen mee op de trap en
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houd altijd één hand vrij voor de leuning.
Nee
4.11 Hebt u trapleuningen aan beide kanten van de trap?
Ja
Nee U bent een stuk veiliger als er aan twee kanten van de trap een leuning is. Is het aan een van beide kanten onmogelijk om een leuning te plaatsen, kies dan
voor handgrepen die u extra steun geven.
4.12 Heeft u een zaklamp in uw slaapkamer?
Ja
Nee Zorg dat er een in de buurt is voor als de stroom uitvalt.
4.13 Stapt u direct uit bed als u wakker wordt?
Ja
Sta niet te snel op, ga eerst even rustig zitten. Rek en strek om uw spieren wakker te maken. Is het donker? Doe dan eerst het licht aan voordat u door de
kamer loopt.
Nee
4.14 Is de wc dicht bij uw bed en is de route naar de wc goed verlicht?
Ja
Nee Zorg voor goede verlichting op weg naar de wc en doe rustig aan. Is het net te ver, van uw bed naar de wc? Overweeg dan een postoel die u naast het bed
kunt zetten.
4.15 Zijn de vloeren in de badkamer en de wc voorzien van een antislip laag?
Ja
Nee Kies bij nieuwbouw of verbouwing voor antisliptegels. Op bestaande tegelvloeren, de douchebak en het bad gebruikt u een speciale coating of
antislipstickers, verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
4.16 Zitten er goede steunen in de badkamer en wc?
Ja
Nee Het bad in- en uitstappen is riskant. Overweeg of u het bad kunt vervangen door een douche. Er zijn ook douchebakken met een antislip laag. Of gebruik
een antislipmat, en eventueel beugels op de badrand en de muren. Er zijn ook zitjes die u aan de muur kunt bevestigen. U koopt ze bij bouwmarkt,
thuiszorgwinkel of sanitair specialist.
4.17 Zijn er hoogteverschillen of ongelijke tegels in uw tuin?
Ja
Zorg voor een vloer die helemaal vlak is. Verwijder ongelijke tegels en afstapjes. Als u uw terras vrijhoudt van algen, mos en losse bladeren, is de kans
kleiner dat u uitglijdt
Nee
4.18 Heeft u een mobiele telefoon op zak?
Ja
Nee Het is altijd handig om een mobieltje of noodknop op zak te hebben, ook als u nog jong en vitaal bent. Zeker als u alleen woont. Dan kunt u altijd iemand
bellen als u gevallen bent.
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5.
Brand
5.1. Hangen er in uw huis rookmelders?
Ja
Nee Om een brand snel op te merken en u te alarmeren heeft u minimaal één rookmelder nodig. Die hangt u in de gang of hal, tussen voordeur en de
slaapkamers. Bij meerdere verdiepingen hangt u op iedere verdieping een rookmelder op de overloop, ook op zolder. Verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
5.2 Maakt u de rookmelders regelmatig schoon en controleert u ze iedere maand?
Ja
Nee Ook rookmelders hebben onderhoud nodig. Maak de buitenkant van de rookmelders iedere maand stofvrij of laat dit doen. Vervang ook op tijd de
batterijen!
5.3 Hebt u een koolmonoxidemelder?
Ja
Nee Als u een gaskachel, geiser of open vuur in huis heeft, is het heel belangrijk om een koolmonoxidemelder te hebben. U koopt ze onder andere bij de
bouwmarkt.
5.4 Hebt u een vluchtplan en oefent u dit regelmatig?
Ja
Nee Een brand gaat snel. U hebt weinig tijd om na te denken. Zorg dat u de route vanuit de kamers naar de buitendeur kent, ook in het donker. Bedenk ook een
route voor als de trap en/of voordeur geblokkeerd is. Houd regelmatig een oefening en pas de routes aan als de situatie is veranderd.
5.5 Zijn uw vluchtroutes vrij van obstakels
Ja
Nee Zorg dat vluchtroutes goed begaanbaar zijn, zodat u snel naar buiten kunt. Zet kratjes, dozen en andere obstakels niet in de vluchtroutes. Vergeet de
buitenruimte niet te controleren, zoals het gangpad achter in de tuin.
5.6 Heeft u uw sleutels nodig om uw deuren van binnenuit te openen?
Ja
Het gebeurt helaas te vaak dat mensen niet wegkomen uit een brandend huis, omdat ze de sleutels niet kunnen vinden. Een vaste plek is van levensbelang!
Controleer of u deuren snel kunt openen.
Nee
5.7 Wordt er wel eens gerookt in uw slaapkamer?
Ja
Roken in bed is levensgevaarlijk! Laat sigaretten en sigaren niet toe in uw slaapkamer. Wanneer u met een brandende sigaret of sigaar in slaap valt, kan uw
matras in brand raken. Synthetische nachtkleding is zeer brandbaar!
Nee
5.8 Wordt de cv-ketel, geiser en/of gaskachel jaarlijks gecontroleerd en schoongemaakt?
Ja
Nee Cv-ketels, geisers en gaskachels verhogen het risico op brand als ze niet goed functioneren of als er vuil in zit. Laat ze één keer per jaar controleren en
reinigen. U kunt hiervoor een onderhoudscontract afsluiten met een erkend installatiebedrijf. Of vraag uw verhuurder.
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5.9 Wordt de schoorsteen ieder jaar geveegd?
Ja
Nee Om de kans op een schoorsteenbrand te verkleinen, moet u minimaal één keer per jaar de schoorsteen laten vegen. Doe dat voor het stookseizoen begint,
in september of oktober. Kijk op www.schoorsteenveger.nl voor een ASPB-erkend schoorsteenveegbedrijf bij u in de buurt.
5.10 Houdt u de filter en de luchtafvoerslang van uw wasdroger vrij van stof?
Ja
Nee De luchtafvoerslang voert warme lucht en stof af. Net als het filter kan de slang verstopt raken, waardoor warmte zich ophoopt. De motor kan daardoor
oververhit raken en in brand vliegen. Let op: een wasdroger heeft niet alleen een stoffilter in de deur maar ook een inwendige filter die u ook regelmatig
moet schoonmaken.
5.11 Laat u uw tv of andere apparatuur wel eens stand-by staan
Ja
Zet alle apparaten helemaal uit als u ze niet gebruikt, ook als u even van huis gaat. Trek desnoods de stekker eruit. De stand-by stand (er blijft dan een
lichtje branden) gebruikt u alleen als u zeker weet dat u het apparaat binnen een paar minuten weer nodig hebt.
Nee
5.12 Zou u een vlam in de pan blussen met water?
Ja
Gebruik nooit water als u een vlam in de pan hebt. Het brandende vet spat uit de pan, dit kan brand veroorzaken. En u kunt zichzelf verwonden. Schuif een
deksel over de pan (doe dit van u af!) en laat dat zitten tot het vuur gedoofd is. U kunt ook een kleine blusdeken gebruiken. Deze zijn te koop bij
bouwmarkten, doe-het-zelfzaken of winkels met huishoudelijke apparatuur.
Nee
5.13 Heeft u een aardlekschakelaar in de meterkast?
Ja
Nee Een aardlekschakelaar draagt er zorg voor dat de stroom wordt uitgeschakeld bij kortsluiting. Mocht u deze nog niet hebben dan verdiend het de
aanbeveling deze te laten installeren door een erkende installateur.
5.14 Als u de elektrische deken opbergt, vouwt u die dan strak op?
Ja
Elektrische dekens kunnen brand veroorzaken. Als u een elektrische deken bij het opbergen te strak vouwt, kan de bedrading beschadigen. Bij gebruik kan
kortsluiting en vervolgens brand ontstaan. Oprollen voorkomt draadbreuk.
Nee
5.15 Controleert u weleens uw elektriciteitskabels?
Ja
Nee Controleer zichtbare snoeren regelmatig op beschadigingen. Zet snoeren nooit vast met krammen of spijkers om kortsluiting en brand te voorkomen
5.16 Gebruikt u weleens een kabelhaspel?
Ja
Rol die dan helemaal af. Opgerold wordt het snoer te warm, waardoor er brand kan ontstaan. Uw stofzuiger heeft vaak ook een kabelhaspel. Ril het snoer
helemaal af.
Nee
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6

Internetcriminaliteit

6.1 Bent u bereid om uw bankgegevens of inlogcodes af te geven wanneer dat in een email wordt gevraagd?
Ja
Doe dit nooit! De bank, de belastingdienst, de gemeente zal hier nooit om vragen! Banken vragen ook niet om telefonisch uw pincode te controleren.
Nee
6.2 Weet u hoe u veilig internetten kunt controleren?
Ja
Nee Een veilige betaalomgeving herkent u aan een webadres dat begint met https (de ‘s’ staat voor secure, veilig), een groene balk en een hangslotje. Ziet u dat
niet, stop dan met internetbankieren!
6.3 Weet u wat phishing is weet u wat u moet doen?
Ja
Nee Phishing is per mail ‘hengelen’ naar informatie.
Via de mail lijken betrouwbare instanties zoals een bank of een gemeente te vragen naar persoonlijke gegevens. Als u klikt op zo’n nepmailtje kunnen uw
gegevens ongemerkt gekoppeld worden aan een site van criminelen. Klik niet op het bericht of links in een nep mail en gooi het direct in de prullenbak!
6.4 Weet u hoe u een valse mail herkent?
Ja
Nee Valse mails zijn vaak opgesteld in slecht Nederlands, er wordt gebruik gemaakt van veel hoofdletters en u moet snel iets doen. Ze vragen uw pincode of
andere code in te voeren of op een link te klikken. Doe dit nooit! Belt u bij twijfel even op naar de echte organisatie.
6.5 Heeft u beveiligingssystemen geïnstalleerd op uw computer?
Ja
Nee Zorg ervoor dat uw pc een legale versie heeft van het besturingssysteem, zet uw firewall aan en installeer antispyware en een virusscanner.
6.6 Heeft u de automatische update aanstaan?
Ja
Nee Zorg ervoor dat deze aanstaat zodat eventuele lekken waar cybercriminelen dankbaar gebruik van kunnen maken, gedicht worden.
6.7 Verandert u regelmatig uw wachtwoord?
Ja
Nee Bedenk sterke wachtwoorden en bescherm ze goed! Wachtwoorden zijn de sleutels voor criminelen om uw identiteit aan te nemen zodat zij met een
creditcard op uw naam artikelen gaan kopen!

Deze checklist is een uitgave van de KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland.
Kijk voor meer informatie op www.KBO-PCOB.nl. KBO-PCOB samen sterker.
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