
 

 

  

1.   Naam van het product    
Snoezelmaterialenkar 

   

2. Productcode   
44502010 

   

3. Kleur   
Zoals afgebeeld   

   

4. Omschrijving   
Complete en compacte verrijdbare kar met alle materialen die nodig zijn om te beginnen met 
snoezelen. Alle elektrische producten zijn al aangesloten, dus steek de stekker in het stopcontact en 
alles werkt! 
Inclusief HiFi Muzieksysteem met CD-speler, ingebouwde speakers, Vezelnevelstreng (100 strengen 
van 2 meter) met Interactieve lichtbron, Relaxer bubbelunit 80 x 10 cm en Space projector + 1 
vloeistofwiel. De vier gekleurde opbergboxen zijn voorzien van losse zintuigstimuleringsproducten, 
gesorteerd op het zintuig (zien, horen, voelen en ruiken). De bubbelunit is bovenop de kar te plaatsen, 
zodat de deurtjes dicht kunnen tijdens een snoezelsessie. Daarna is deze weer gemakkelijk op te 
bergen in de kar. Exclusief batterijen. Deze kunnen bij besteld worden. De producten in de kar hebben 
2 x C batterijen en 2 x D batterijen nodig. 
De bubbelunit is niet interactief en functioneert niet met het Nenko Interactive schakelpaneel. Alleen 
de vezelnevels. 
 

5. Zintuigen stimulaties 
Ruiken, zien horen & voelen 
 
 
 

 

 

  



   

   

   

1. Naam van het product       
Kleine bubbelunit 80x10 cm  
   

2. Product code   
21986  

3. Omschrijving   
Dit is een speciaal formaat bubbelunit, zodat hij gebruikt kan  worden in de snoezelkar.    

   

4. Inhoud   
Waterkolom met basis , RGB - LED , membraanpomp , terugslagkleppen, plug-in transformator   
 

5. Zintuigen stimulaties   
Zien    

   

6. Installatie   
• Voor de ingebruikname de bubbelunit  moet worden gezorgd dat deze op een stevige, niet 

hellende ondergrond staat .   

• Pak alle items uit het pakket zorgvuldig uit.   

• Controleer door het toevoegen van ongeveer ½ liter gedemineraliseerd water of de 
slangaansluiting en de waterkolom waterdicht zijn .   

• Er mag geen lekkage van water zijn. Als dit het geval is, neem dan onmiddellijk contact met 

ons op.   

   
7. In gebruik nemen   

• Gebruik alleen gedemineraliseerd water voor het vullen van de kolom en zet de bubbelunit 

aan.   

• Vul de waterkolom tot 40 mm onder de top van de kolom met gedemineraliseerd water.   

• Let op! Bij het vullen mag het water niet  langs de buitenkant van de kolom lopen.   

• Reinig de Plexiglas buis met een zachte doek (bijv. microvezel ) en water .   

• De verlaging van het waterniveau gedurende gebruik is geen lekkage , maar kan worden 
verklaard door normale verdamping. U moet daarom regelmatig de waterkolom bijvullen 

met gedemineraliseerd water.   

• Mocht het water melkachtig en troebel geworden, of  worden er algen gevormd , vervang 
dan het water volledig. In geval van zware vervuiling van het water is ook een grondige 

reiniging van de waterkolom nodig.   

• Om waterschade te voorkomen , raden wij aan om beide terugslagkleppen om de 12 
maanden te vervangen.   

  

 

 

 

 



   

   

   

8. Mogelijke problemen oplossen   
Defecte LED-lampen   

Als uw LED-lamp defect is, vervang deze door dan door een reserve- LED. Deze zijn bij ons  

verkrijgbaar. De LED-lamp mag niet meer dan een vermogen van 12 V / AC 5 watt hebben, om te 
voorkomen dat de plug-in transformator overbelast raakt . De LED is vooraf ingesteld met een 
langzame verandering van de RGB-kleuren.   

   

Algemeen   

Ondanks zorgvuldige verwerking en kwaliteitsborging , is het mogelijk dat de waterkolom lekt. 
Controleer voor het volledig vullen de waterkolom op beschadigingen .   

   

De bubbelunit mag bij de eerste ingebruikname niet zonder toezicht staan. Bij de eerste keren in- en 
uitschakelen is het belangrijk om te controleren dat er geen water uit de kolom komt.   

   

Veranderingen aan de techniek en structuur van de bubbelunit vereisen voorafgaand overleg met de 
fabrikant, omdat anders de garantie vervalt .   

   

De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade , veroorzaakt door de lekkage van de 
waterkolom, of de niet-naleving van deze handleiding.   

   

Bij het niet naleven van deze handleiding vervalt elke aanspraak op garantie. Geef bij 

reclamaties de datum van aankoop en het serienummer  door.   

   

Belangrijk : Neem bij bovengenoemde werkzaamheden altijd de stekker uit het stopcontact!   

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

   

   

1. Naam van het product   
Chloortabletten voor bubbelunits 1,8 g - set van 5  

   

2. Product code   
814317961  

   

3. Omschrijving   
In verband met het voorkomen van bacteriën in leidingwater en om het water fris en 

zuiver te houden adviseren wij gedemineraliseerd water of water met chloortabletten 

te gebruiken.   

   

Vul de bubbelunit met leidingwater en voeg pure chloortabletten toe;   

* 1 tablet van 1,8 gram per 10 liter water (dit kan in het begin onaangenaam ruiken). Het actieve 

chloor is na ongeveer een maand tot een half jaar uitgewerkt.   

   

4. In gebruik nemen   
In verband met het voorkomen van bacteriën (o.a. legionella) in leidingwater en om het water fris en 

zuiver te houden adviseren wij het volgende voor het onderhoud van uw bubbelunits :   

   
Optie 1 : vul de bubbelunit met gedemineraliseerd water (verkrijgbaar bij Nenko                
per jerrycan van 10 liter)    

              NIET GEBRUIKEN BIJ BALLEN-BUBBELUNITS !   

   

Optie 2 : vul de bubbelunit met leidingwater en voeg pure chloortabletten toe =                

1 tablet van 1.8 gram per 10 liter water (dit kan in het begin                 

Onaangenaam ruiken)   

   

   

Bubbelunit van :       

100 tot 150 cm hoog   x 15 cm diameter =   ± 15-22 liter = 2 tabletten   

170 tot 220 cm hoog   x 15 cm diameter =   ± 25-33 liter = 3 tabletten   

120 cm hoog      x 20 cm diameter =   ± 32 liter =      3 tabletten  

150 cm hoog      x 20 cm diameter =    ± 39 liter =      4 tabletten  

170 tot 200 cm hoog   x 20 cm diameter =   ± 45-52 liter = 5 tabletten   

220 cm hoog      x 20 cm diameter =   ± 59 liter      6 tabletten  

   

   
Bij bijvullen alleen gedemineraliseerd water gebruiken of water met chloor 24 uur laten inwerken 
vóór het toevoegen.   

   
Het water dient geheel ververst te worden als het verkleurt (omslaat). Het actieve chloor is na 
ongeveer een maand tot een half jaar uitgewerkt. Nieuwe chloortabletten zijn via Nenko te 

bestellen.    



   

   

   

1. Naam van het product    

Nenko Interactieve Lichtbron   

   

2. Productcode   
18517112   

   

3. Kleur   
Wit   

   

4. Omschrijving   
Lichtbron voor vezelnevelstrengen WiFi compatibel met de gehele ‘’Nenko interactief’’ serie. 

Voorzien van AAN/UIT en PAUZE drukknop voor een vaste kleur, schakelaar- en USB-aansluiting voor 
service-doeleinden. Met onderhoudsvrije LED-verlichting. Werkt op het NENKO interactief 
schakelpaneel (apart te bestellen). Aansluiting 3 cm diameter.   

   

5. Inhoud   
1 x Nenko Interactieve Lichtbron   

1 x Voedingsadapter met Amerikaans, Europees en Australisch verloop   

   

6. Zintuigen stimulaties   
Zicht   

   

7. Veiligheid   
• Geschikt voor binnengebruik in droge ruimtes.   

• Probeer de lichtbron niet  te openen, deze bevat gevoelige elektronica.   

• Zorg ervoor dat de lichtbron gemonteerd is op een plek met goede ventilatie en niet onder 
kussens of dergelijke. De unit zal warm worden en heeft ventilatie nodig.   

• Bevestig niets anders dan een vezelnevelbundel in de ronde uitsparing van de lichtbron.    

• Gebruik alleen de voedingsadapter die bij het product geleverd is.   

 

8. Technische informatie   
Voedingsadapter:      

• Ingangspanning (voedingsadapter) 100-240Vac 50/60HZ   

• Ingang amperage 0.6A   

• Uitgangspanning (voedingsadapter) 12V 1.25A (15Watt)   

• Goedkeuring: CE, UL, CUL   

  
Lichtbron:   

• Ingangspanning 12V   

• LED uitgang power 9W   

• Goedkeuring: CE – ROHS   



   

   

   

9. Installatie   
Stap 1:  Verwijder voorzichtig de verpakking van de 
lichtbron.    

   

Stap 2:   

1. Bevestig het metalen ronde einddeel van de vezelnevel in 
de ronde uitsparing van de lichtbron. Voordat u dit doet 
moet u er zeker van zijn dat de schroef aan de bovenzijde is 

uitgedraaid, zodat de vezelnevel goed in de uitsparing past.   

   

2. Zorg ervoor dat de vezelnevel zo ver mogelijk in de ronde 
uitsparing zit. Het kan nodig zijn dat u de vezelnevel heen en 

weer moet bewegen om te zorgen dat deze zowel in de 

binnenste als in de buitenste ring geschoven is.   

   

3. Draai de bovenste schroef aan om de vezelnevel te vergrendelen in de lichtbron.   

   

Stap 3:   

Pak de voedingsadapter uit en kies de juiste aansluiting voor uw land naar keuze. Doe dit door eerst 

een zijde van de stekkeraansluiting naar keuze te bevestigen en dan deze naar het eindpunt te 
schuiven en vast te klikken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

   

Stap 4:   

Sluit de aansluitstekker aan het einde van de 
voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting van de 
lichtbron.   

  
Stap 5: Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact.   

   

 
 
           

       

        Aan/Uit           Pauze/   Schakelaar-   USB (niet gebruikt)   

             Koppel   ingang       

Aan/Uit:    

   

   Gebruik deze knop om de lichtbron in- en uit te schakelen.   

Stap 6:    

Zet de lichtbron aan met de aan/uit drukknop.   

  

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

10   . In gebruik nemen   
    

    

    

    

    

    

    

   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

  



   

   

   

Pauze:    

   

   Druk kort op deze knop om de kleurenwisseling te stoppen. Druk nogmaals  

om de kleurenwisseling weer te hervatten.   

Koppel:      Houd de knop 7 seconden ingedrukt tot de lichtbron ROZE gaat knipperen.    

De unit staat nu op “KOPPEL MODUS”. In deze modus knippert het langzaam  

ROZE tot het een koppelsignaal ontvangt van het Nenko Interactieve 

kleurenschakelaar (22009). Druk nogmaals 7 seconden om de “KOPPEL 

MODUS” te annuleren   

   

Schakelaar ingang:    Zelfde functie als de PAUZE/KOPPEL knop, alleen uitgevoerd door een  
speelschakelaar met een 3.5mm jack aansluiting (niet meegeleverd). Vraag 
naar de mogelijkheden.   

   

USB:          Momenteel wordt deze ingang niet gebruikt/niet 

voorgeprogrammeerd.   

  



   

   

   

1. Naam van het product   
Plastic vezelnevelstreng 100 buisjes, 2m   
 

2. Product code   
17905112   

   

3. Omschrijving   
Maximale veiligheid in glasvezeldraden, deze fiberglow draden van plastic zijn de veiligste 

optie. Alle vezelnevelproducten dienen echter wel alleen onder supervisie gebruikt te worden. 

Werkt alleen in combinatie met een lichtbron (niet inbegrepen). Robuust, helder en duurzaam.   

   

4. Inhoud   
1x  vezelneveldraden    

Een lichtbron is noodzakelijk. Deze dient apart aangeschaft te worden (18517) Let hierdoor ook aub. 

op de aparte gebruiksaanwijzing voor de lichtbron. Voor extra veiligheid hebben de uiteinden van de 
vezelnevel draden beschermde topjes.   

    

5. Zintuigen stimulaties   
Zien    

   

6. Veiligheid   
Vezelnevel producten zijn een constante bron van veilige tactiele en visuele stimulatie. Gebruik ze  

echter altijd alleen  onder professionele toezicht. Ook al is het veilig de draden langs het gezicht te 

strijken, stop ze nooit in de mond.   

   

Deze vezelnevels zijn extreem sterk en bestand tegen breken, wanneer er op gebeten wordt, maar 

moedig gebruikers nooit aan dit te doen.   

Maak de vezelnevel periodiek schoon met een schone vochtige doek. Schakel wel eerst de lichtbron 
uit.   

   

7. Technische informatie   
Plastic vezelnevel   

Gewicht:   17903 – 1kg   

      17905 – 2kg   

17907 – 3 kg   

17908 – 4 kg   

 

8. Installatie    
1. Verwijder de verpakking en tijdelijke bindingen die de vezels samengebonden houden.   

2. Verbind de vezelnevel aan de lichtbron – steek hiervoor de knop (metalen cilinder aan het 

andere uiteinde van de draden) in de poort (metalen holle cilinder) van de lichtbron. Zie ook  

de gebruiksaanwijzing van de lichtbron. De metalen knop is 30mm doorsnede, wat betekent 
dat deze vezelnevel past op alle ROMPA® lichtbronnen.   

   



   

   

   

9. In gebruik nemen   
Wanneer men een lichtbron met kleurenwiel gebruikt, zal de vezelnevel een constante kleurenwissel 
laten zien over de gehele lengte. De veranderende kleuren zijn visueel stimulerend en moedigen 
focussen aan. Tegelijkertijd zijn ze rustgevend en ontspannend.   

De vezelnevel draden voorzien in een fascinerende tactiele stimulatie. Enkele ideeën voor gebruik 
zijn:   

   
1. Bevestig de lichtbron aan de muur, met de draden naar beneden gericht voor het effect van 

een waterval.    

2. Spreidt de draden uit, en laat zien dat ze veilig zijn aan te raken.   

3. Waaier de toppen van de draden uit, om een gekleurd licht over de handen of het gezicht te 

verspreiden.   

4. Spreidt de draden uit over een mat en laat een persoon er op liggen of zitten.   

5. Wikkel de draden rond de ledematen of het hele lichaam.   

6. Weef de draden door een trui, schort of net , welke vervolgens op een persoon gedrapeerd 

kan worden.   

7. Gebruik de vezelnevel interactief met een schakelsysteem.   

    

10. Onderhoud   
Vezelnevel producten voorzien in een grote visuele en tactiele stimulatie. Echter, deze producten 
moeten altijd gebruikt worden onder gericht volwassen toezicht. Vezelnevels zijn veilig, wanneer op 

de juiste wijze onder toezicht gebruikt. ROMPA® kan geen enkele aansprakelijkheid nemen voor 
beschadiging of verwonding, ontstaan door verkeerd gebruik van dit product. Deze vezelnevel 
draden zijn iets dikker dan de standaard (glasgevulde) vezelnevels.   

   

De vezelnevel draden zijn schoon te maken door een vochtige doek met evt. mild reinigingsmiddel te 

gebruiken. Let erop niet de metalen knop nat te maken!! Droog de draden grondig voor gebruik. 

Hang de vezelnevel draden niet in water.   

   

      
   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

   

1. Naam van het product    
Space projector   

   

2. Product code   
17460130   

   

3. Omschrijving   
Een kleine projector voor kleine sensorische ruimtes, zoals thuis. Inclusief vloeistofwiel en motor. Een 
set met vier verschillende gekleurde vloeistofwielen is apart verkrijgbaar. Werkt op 220 Volt, lamp 12 
Volt. Let op : de space projector heeft geen ventilator en kan daarom i.v.m. oververhitting niet te lang 
aan blijven staan.   
   

4. Inhoud   
Uw space projector wordt compleet geleverd in 1 doos.    
1x Space Projector   
1x Lichtnetadapter   
1x Vloeistofwiel   
 

5. Zintuigen stimulaties   
Zien    

   

6. Veiligheid   
Alleen voor binnenshuis gebruik.   
Gebruik dit product altijd onder toezicht.   
Dit product is geen speelgoed en moet dus ook niet als speelgoed gebruikt worden.   
Space Projector en Vloeistofwielen worden heet tijdens gebruik.    
Projector niet direct op iemand wijzen/direct in de lens kijken.   
   

7. Technische informatie   
De Space Projector is een klasse III 
verlichtingsapparaat en doorstaat alle relevante 
veiligheidseisen – waaronder EN60598, EN60065 
en Electriciteits Richtlijnen 73/23/EEC (Laag   
Voltage)    

   

Input:        240/110 V            

Output:       12V   

Afmetingen:       25cm   

   

   

    
 
   

8. Installatie   
Vóór gebruik   



   

   

   

Plaats de projector, binnenshuis, op een vlak en stabiel oppervlak. We raden aan de projector buiten 
handbereik te plaatsen, bijvoorbeeld op een hoge plank.   
Plaats het meegeleverde vloeistofwiel in de zijkant van de projector (B). Als deze correct geplaatst 
wordt, hoort u een klikkend geluid. Een wielmotor is niet nodig.   
Plug de transformator in de projector en de stekker in het stopcontact. Schakel nu de projector in. 
Plaats de transformator rechtop en zorg dat deze aan alle kanten vrij en goed geventileerd is. Plaats de 
transformator niet op dik tapijt.     
   

Tips   

Als u uw projector gaat plaatsen, houd dan rekening met de volgende gegevens.   

Experimenteer wat de beste plaats is voor uw projector, met deze afmetingen in overweging:   

   

Afstand projector tot muur:             Diameter projectie:                 

   
   

Hoe groter de afstand, hoe groter en beter de projectie.   
Hoe donkerder de kamer en hoe lichter de muur, hoe beter de projectie.   
De projector zou tenminste zo hoog geplaatst moeten worden dat niemand direcht in de lens kan 
kijken.    
   
Hou de ruimte tussen de projector en de muur leeg om silhouetten te voorkomen.  De afstand van het 
stopcontact tot de aan/uit-knop op de kabel is ongeveer 225 cm. De afstand van de transformator tot 
aan de projector is ongeveer 175 cm.   
   
De transformator en de projector moeten allebei zo staan dat er aan alle kanten lucht kan 
binnenkomen – de projector wordt warm tijdens gebruik – plaats niet in de buurt van brandbare 
materialen. Gebruik de aan/uit-knop geregeld.    
   

9. In gebruik nemen   
Om de hoek van de projector te veranderen, draai het ronde deel van de projector (C) in de basis (D). 
Effecten zijn het beste te zien op een witte of lichte muur/plafond. De helderheid en het formaat van 
de projectie zijn afhankelijk van de hoeveel licht in de kamer (hoe donkerder de kamer, hoe beter) en 
de afstand tot de muur. Draai de focuslens (A) om de scherpte aan te passen. Gebruik de projector 
maximaal 6 uur aan een stuk. Na gebruik, stekker eruit halen en laten afkoelen alvorens te verplaatsen 
ed.    
   

Vloeistofwiel (17461)   

Het vloeistofwiel heeft een doorsnede van 10 cm en is 9mm dik.   
Als de vloeistof in het vloeistofwiel warm wordt, verandert het geprojecteerde effect.   Het 
vloeistofwiel niet schudden.   
Vloeistofwiel niet aan direct zonlicht blootstellen.   
Ga voorzichtig met het vloeistofwiel om – vloeistofwiel is gemaakt van glas. Raak alleen de rubberen 

rand aan.   



   

   

   

10. Onderhoud   
Schoonmaken:    
Haal stekker uit het stopcontact en laat projector afkoelen. Gebruik een schone, licht vochtige doek om 
de buitenkant van de projector schoon te maken. Maak de lens schoon met een lensdoek. Lens niet 
met de vingers aanraken. 

 Lamp vervangen:    
   

   

Verwijder nu, terwijl u de het ronde deel (C) vasthoudt, de 6 schroeven (E) rondom de rand van de 
projector. Haal de 2 helften van het ronde deel (C) uit elkaar en verwijder focuslens (A).    

    
Verwijder de Bulb Connector (fitting) en de twee schroeven van de Bulb Clamp (het klemmetje wat de 
lamp op z’n plek houdt). Vervang het lampje en draai de schroeven weer aan, maar let op, draai deze 
niet te strak aan.   

   

  

Als de lamp niet werkt maar de zekering 
nog wel, moet u de lamp vervangen. 
Ontplug de projector en laat deze 
afkoelen. Verwijder vloeistofwiel (mocht 
deze tijdens de handelingen eruit 
vallen).   
Haal het bovenste, ronde deel (C) van 
de basis (D). Doe dit door de projector 
andersom te draaien en trek dan de 
basis zachtjes uiteen. Probeer niet in de 
clips te knijpen.   



   

   

   

   

Raak de lamp niet met blote handen aan, dit verkort de levensduur van de lamp.   
Gebruik een 20W 12V 10  ◌  ۫    Koudlicht 35 MM lamp. Gebruik alleen lampen met deze specificaties.  
Dit zijn standaard lampen die in elke doe-het-zelf zaak te vinden zijn.   
Plaats nu de twee helften weer op elkaar, de schroefgaten zorgvuldig uitlijnend. Draai de focuslamp (A) 
terug. Klik de basis weer voorzichtig terug. Haal niet de schroeven van de Bulb Clamp en de schroeven 
van de 6 schroefgaten (E) door elkaar, de schroeven van de Bulb Clamp zijn korter.   
   

 

1. Naam van het product 
Aromaverspreider  
 

2. Product code 
15410070 

 
3. Omschrijving 
Verspreidt etherische olie op een effectieve, natuurlijke en geruisloze 
manier. De föhn wordt niet verwarmd, zodat deze geurverspreider geheel 
veilig is in gebruik en zelfs 's nachts aan kan blijven staan. Met twee-standen schakelaar en een 
herbruikbaar oliepatroon. Werkt op 220 volt, gebruikt zeer weinig stroom!  
 

4. Inhoud 
1 x aromaverspreider 
1 x oliepatroon  
Let op: de olie wordt niet meegeleverd.  
 

5. Snoezelen stimulaties 
Ruiken  
 

6. Technische informatie 

Afmeting : 16 cm hoog x 11,5 cm diameter. 
 

7. Installatie  
1. Zorg ervoor dat de verspreider niet in het stopcontact zit alvorens het geurpatroon te plaatsen. 

 
1. Haal het patroon uit het plastic zakje. Druppel +/- één druppel etherische olie op elk segment 

van het geurpatroon (naar eigen smaak bepalen). Pak het patroon vast bij de middelste nerf 
aan de onderzijde, plaats onderin de basis en draai tot deze op positie vastklikt. 

 
2. Plaat de verspreider op een oppervlak dat de luchtstroom aan de onderkant van de verspreider 

niet blokkeert. Plug het apparaat in en zet de schakelaar op ‘I’ of ‘II’. 
  



   

   

   

 
8. In gebruik nemen 
Met de meeste etherische oliën is één druppel op elk segment van het geurpatroon genoeg.  
Om van olie te veranderen, laat de Aromaverspreider aanstaan tot er geen geur meer verspreid wordt. 
Plaats dan een andere olie op het geurpatroon. Ook kan er voor elke verschillende olie een ander 
geurpatroon gebruikt worden. Om olie te sparen wanneer het apparaat niet in gebruik is, plaats het 
geurpatroon dan in een luchtdicht (plastic) zakje. Oliën kunnen naar eigen inzien gemengd worden 
door meerdere oliën op een geurpatroon te doen, of door alvorens het aanbrengen de oliën te 
mengen. 
 

9. Mogelijke problemen oplossen 
Indien kabels beschadigd zijn moet de Aromaverspreider vervangen worden door de leverancier of 
door een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. Probeer dit niet zelf te repareren. 

 

Verder is deze snoezelkar compleet met 4 zintuigensets: 

- 21805115 = Basis zintuigenset – ruiken 

- 21804115 = Basis zintuigenset – zien 

- 21803115 = Basis zintuigenset – horen 

- 21802115 = Basis zintuigenset – voelen 

De inhoud van deze set kan per bestelling variëren afhankelijk van voorraad en 

hierop kan geen aanspraak worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken. 

http://www.nenko.info/

