
301214 2.4.9 A boutverbinding vrij rotatiecentrum EC berekening boutkrachten bij een vrij rotatiecentrum  301214_2.4.9|vba9
301214 1.2.9 A brandwerendheidseis bouwbesluit bouwbesluit 2012, brandwerendheid mbt bezwijken van bouwconstructies  301214_1.2.9|vba9
91214 3.3.9 A doorsnedegrootheden berekening van zwaartepunten, weerstands- en traagheidsmomenten, (elastisch en plastisch)  91214_3.3.9|vba9

160614 2.8.13 A GewBer EC Gewichtsberekening 2.8.13(160614)|verbeterde duidelijkere controle op overschrijven
140115 1.6.9 A ligger- of schijfberekening ligger op meerdere steunpunten met q-belastingen en puntlasten  140115_1.6.9|vba9
310315 1.5.9 A ligger op max 3 stpt  310315_1.5.9|ik heb de liggerlengte met 0.0000123mm verlengd om te voorkomen dat een puntlast op de rand van een element terecht kan komen
301214 1.3.9 A NEN 8700 EC NEN8700  301214_1.3.9|vba9
291214 1.6.9 A noodoverstort EC Belasting door regenwater  291214_1.6.9|vba9
190115 1.5.9 A sneeuw EC berekening van de sneeuwbelasting volgens EUROCODE, NEN-EN 1991-1-3:2003  190115_1.5.9|mu2 bij 6.2 beperkt tot de waarde 2,0
260315 5.8.9 A wateraccumulatie EC liggers, belast door regenwater met wateraccumulatie op platte daken volgens EC 1991-1-3 NB2011 art. 7  260315_5.8.9|in de samenvatting is mm gewijzigd in m2, bovendien zijn enkele notities uitgebreid 
291214 1.1.9 A wind BouwwerkNabij EC Invloed van nabijgelegen bouwwerken  291214_1.1.9|vba9
230515 1.2.9 A wind CsCd EC berekening bouwwerkfactor CsCd  0_|extra invoermogelijkheden
100814 1.14.8 A wind EC Eurocode 1991-1-4 windbelastingen  100814_1.14.8|vormfactoren aanpasbaar gemaakt en opmerking toegevoegd indien wordt afgeweken van de Nederlandse NB
101214 5.10.9 A windmoment EC berekening windmoment op een bouwwerk van max. 30 bouwlagen  101214_5.10.9|vba9
291214 1.1.9 A zwaartepunt belastingen EC bepaling zwaartepunt z van (maximaal 12) puntlasten t.o.v. een referentielijn  291214_1.1.9|vba9
160614 2.8.13 GewBer EC Gewichtsberekening 2.8.13(160614)|verbeterde duidelijkere controle op overschrijven
240415 4.18.9 B 2-paalspoer buiging EC door puntlast (a-symmetrisch) belaste gedrongen tweepaals poer  240415_4.18.9|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening verwijderd
240415 5.12.9 B 2-paalspoer staafwerk EC tweepaals poer belast door een puntlast  240415_5.12.9|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening verwijderd

240415 4.16.9 B 3-paalspoer buiging EC 3-paalspoer met buigtheorie inclusief scheurwijdte, verankeringslengte, dwarskracht,  240415_4.16.9|correctie hoh scheurwijdte zonder berekening verwijderd

240415 5.17.9 B 3-paalspoer staafwerk EC 3-paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte, verankeringslengte  240415_5.17.9|correctie hoh afstand bij scheurwijdte zonder berekening verwijderd
240415 4.15.8 B 4-paalspoer buiging EC 4-paals poer met buigtheorie inclusief scheurwijdte, dekking,  240415_4.15.8|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening vervallen

240415 5.16.9 B 4-paalspoer staafwerk EC 4-paals poer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte, verankeringslengte  240415_5.16.9|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening laten vervallen
240415 3.7.9 B beton compact MVT EC compacte berekening buig-, dwarskracht- en wringwapening inclusief controle scheurwijdte en dekking  240415_3.7.9|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening laten vervallen
240415 5.13.9 B beton EC berekening buigwapening in een rechthoekige betondoorsnede:  240415_5.13.9|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening laten vervallen
110115 5.9.9 B betondekking EC bepaling van de nominale betondekking volgens Eurocode 2 hfdst 4  110115_5.9.9|vba9
110115 1.2.9 B brandwerendheid beton EC brandwerendheid vlgs NEN-EN 1992-1-2 art.5 (geen voorspanning)  110115_1.2.9|vba9
40515 1.3.9 B buiging met normaalkracht EC buiging met normaalkracht enkele buiging, rechthoekig of rond  40515_1.3.9|unitycheck hoh staven gecorrigeerd, die stonden verkeerd om

110115 6.13.9 B dwarskracht en wringing EC berekening dwarskracht en wringing op rechthoekige doorsnede  110115_6.13.9|vba9
110115 1.3.9 B kgplaat berekening hoeveelheid wapening in kg voor vloeren,wanden, bordessen enzovoorts  110115_1.3.9|vba9
110115 2.4.9 B kkbalk berekening hoeveelheid wapening in beton in kg/m3 voor balken , kolommen, poeren enzovoorts  110115_2.4.9|vba9
110115 2.4.9 B kkplaat berekening hoeveelheid wapening in kg/m3 voor vloeren,wanden, bordessen enzovoorts  110115_2.4.9|vba9
240415 4.15.9 B korte console buiging EC korte console door puntlast belast, berekening volgens buigtheorie  240415_4.15.9|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening laten vervallen
240415 5.16.9 B korte console staafwerk EC korte console door puntlast belast, volgens theorie staafwerkmodel  240415_5.16.9|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening laten vervallen
240415 3.8.9 B ligger 2 stpt 1 driehoek EC ligger op 2 steunpunten met gelijkmatige- en driehoekbelasting  240415_3.8.9|correctie scheurwijdte hoh laten vervallen
240415 3.8.9 B ligger 2 stpt 2 driehoeken EC ligger op 2 steunpunten met gelijkmatige- en 2 driehoekbelastingen  240415_3.8.9|correctie scheurwijdte hoh vervallen
240415 3.8.9 B ligger 2 stpt 2 F-lasten EC ligger op 2 steunpunten met q- en  2 puntlasten  240415_3.8.9|correctie scheurwijdte hoh vervalleb
240415 2.4.9 B ligger 2 stpt 2 q-lasten EC betonnen ligger op 2 steunpunten met 2 q-lasten en 1 F-last  240415_2.4.9|correctie hoh bij scheurwijdte vervallen
240415 3.8.9 B ligger 2 stpt EC ligger op 2 steunpunten met q- en 1 puntlast  240415_3.8.9|correctie hoh scheurwijdte vervallen
240415 3.8.9 B ligger 2 stpt overstek EC ligger op 2 steunpunten met overstek, 2 q-lasten en een puntlast  240415_3.8.9|correctie scheurwijdte hoh vervallen
240415 3.8.9 B ligger 2 stpt trapezium EC ligger op 2 steunpunten met trapeziumbelasting  240415_3.8.9|correctie scheurwijdte hoh vervallen
240415 3.8.9 B ligger 3 stpt EC ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten  240415_3.8.9|correctie scheurwijdte hoh vervallen
240415 3.8.9 B ligger 3 stpt F-last EC ligger op 3 steunpunten met F1 in het midden van L1  240415_3.8.9|correctie scheurwijdte hoh vervallen
240415 3.8.9 B ligger 3 stpt gerber EC  ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten gerberligger  240415_3.8.9|correctie scheurwijdte hoh vervallen
240415 4.8.9 B ligger 4 stpt EC ligger op 4 steunpunten met 3 q-lasten  240415_4.8.9|correctie scheurwijdte hoh vervallen
240415 3.8.9 B ligger uitkraging EC  uitkragende ligger met q- en puntlast  240415_3.8.9|correctie scheurwijdte hoh vervallen
240415 4.10.9 B lijnvormig ondersteunde vloeren EC lijnvormig ondersteunde platen met Ly / Lx <= 2  240415_4.10.9|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening laten vervallen
110115 3.4.9 B Mkappa EC M-Kappa diagram rechthoekige betondoorsnede in Eurocode  110115_3.4.9|vba9
110115 3.4.9 B MNkappa EC MN-Kappa diagram rechthoekige betondoorsnede  110115_3.4.9|vba9
240415 4.14.9 B plaatpuntvormig EC puntvormig ondersteunde betonplaat volgens EC2  240415_4.14.9|correctie hoh afstand bij scheurwijdtecontrole zonder berekening  is vervallen
240415 2.10.9 B poer op staal centrisch belast EC berekening van een betonnen poer op staal  240415_2.10.9|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening laten vervallen
240515 1.12.9 B poer op staal excentrisch belast EC berekening van een betonnen poer op staal excentrisch belast volgens Eurocode (met wapeningsbanen volgens NEN 6720 art. 7.5.3)  240515_1.12.9|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening laten vervallen
101214 7.12.9 B pons EC controle pons(-wapening)  101214_7.12.9|vba9
240415 7.11.9 B scheurwijdte EC controle van de dekking en scheurwijdte zonder en met berekeningen  240415_7.11.9|correctie op hoh afstand vervallen bij scheurwijdte zonder berekening
110115 3.4.9 B staafwerkmodellen EC berekening opneembare spanningen in beton bij staafwerkmodellen art. 6.5  110115_3.4.9|vba9
240415 5.14.9 B tweepaalspoer EC door een puntlast belaste gedrongen tweepaals poer  240415_5.14.9|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening laten vervallen
190115 4.10.9 B verankeringslengte EC verankeringslengte en overlappingslas trek- en drukstaven en buigdiameter trekstaven  190115_4.10.9|valideerwaarden voor factor K aangepast
240415 4.18.9 B wapeningstabel balken EC tabel opneembaar Moment en Dwarskracht bij variabele balkwapening  240415_4.18.9|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening laten vervallen
240415 4.14.9 B wapeningstabel vloeren EC tabel opneembare Momenten bij variabele buigwapening in vloeren  240415_4.14.9|correctie hoh bij scheurwijdte zonder berekening laten vervallen
140115 2.4.9 S 6_2_3 axiale trek EC controleberekening volgens eurocode 3 : op axiale trek belast staalprofiel  140115_2.4.9|vba9
140115 2.4.9 S 6_2_4 axiale druk EC controleberekening volgens eurocode 3 : door axiale druk belast staalprofiel  140115_2.4.9|vba9
140115 2.4.9 S 6_2_5 buigend moment EC controleberekening volgens eurocode 3:op enkele of dubbele buiging belast  140115_2.4.9|vba9
140115 3.5.9 S 6_2_6 dwarskracht EC controleberekening volgens eurocode 3 : op dwarskracht belast staalprofiel :  140115_3.5.9|vba9
140115 2.3.9 S 6_3_1 onderflensinklemming EC knik lijf tpv oplegging (onderflensinklemming , gaffeloplegging)  140115_2.3.9|vba9
140115 3.6.9 S 6_3_1 prismatische op druk belaste staven EC prismatische op druk belaste staaf (centrisch belaste staalkolom)  140115_3.6.9|vba9
140115 3.3.9 S 6_3_2 prismatische op buiging belaste staven kip EC controle van een op buiging belaste ligger op kip  140115_3.3.9|vba9
140115 3.5.9 S 6_3_3 prismatische op buiging en druk belaste staven EC prismatische op buiging en druk belaste staven volgens art. 6.3.3  140115_3.5.9|vba9
130115 2.3.9 S boutkrachten EC  130115_2.3.9|vba9
130115 2.6.9 S boutkrachten in tabelvorm EC  130115_2.6.9|vba9
130115 2.3.9 S boutkrachten met gataftrek EC  130115_2.3.9|vba9
130115 2.3.9 S boutverbinding vast rotatiecentrum EC berekening boutkrachten bij een gedwongen rotatiecentrum  130115_2.3.9|vba9
130115 2.5.9 S boutverbinding vrij rotatiecentrum EC berekening boutkrachten bij een vrij rotatiecentrum  130115_2.5.9|vba9
280315 1.2.9 S brandwerendheid staal EC brandwerendheid van een ONBEKLEED stalen profiel volgens Eurocode 1993-1-2 met de standaard brandkromme  280315_1.2.9|vba9 2ex
130115 3.2.9 S gelaste verbindingen EC controle hoeklasverbinding volgens eurocode 1993-1-8 art. 4.5.3.2  130115_3.2.9|vba9
150115 2.7.9 S hekwerk EC stijl en bovenregel van een metalen hekwerk  150115_2.7.9|vba9
150115  2.4.9 S lessenaardak q-last EC spantbeen in een lessenaardak belast door q-lasten  150115_ 2.4.9|vba9
60514 5.6.9 S ligger 2 stpt 1 driehoek EC stalen ligger op 2 steunpunten met een driehoek-belasting  60514_5.6.8|uc kip verdwijnt als kip is uitgeschakeld 

150115 5.7.9 S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC stalen ligger op 2 steunpunten met 2 driehoek-belastingen  150115_5.7.9|vba9
150115 5.6.9 S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC stalen ligger op 2 steunpunten met twee F-lasten  150115_5.6.9|vba9
150115 1.3.9 S ligger 2 stpt 2 q-lasten EC stalen ligger 2 steunpunten, twee q-lasten en één F-last  150115_1.3.9|vba9
150115 4.9.9 S ligger 2 stpt EC stalen ligger op 2 steunpunten  met een q- en een F-last  150115_4.9.9|vba9
160215 5.9.9 S ligger 2 stpt overstek EC stalen ligger op 2 steunpunten  met een overstek  160215_5.9.9|belastingcombinatie met overstek volbelast toegevoegd



150115 5.6.9 S ligger 2 stpt overstek variabel EC stalen ligger op 2 steunpunten met een overstek met  150115_5.6.9|vba9
150115 4.8.9 S ligger 2 stpt trapezium EC stalen ligger op 2 steunpunten met trapeziumbelasting  150115_4.8.9|vba9
280415 5.9.9 S ligger 3 stpt EC stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten  280415_5.9.9|vba9
150115 5.8.9 S ligger 3 stpt gerber EC stalen ligger op 3 steunpunten met een scharnier in veld 2  150115_5.8.9|vba9
150115 6.5.9 S ligger 4 stpt EC stalen ligger op 4 steunpunten met 3 q-lasten  150115_6.5.9|vba9
150115 5.6.9 S ligger uitkraging EC uitkragende stalen ligger met een variabele EI  150115_5.6.9|vba9
150115 2.3.9 S portaal 2 scharnieren EC rechthoekig portaal met scharnierende opleggingen  150115_2.3.9|vba9
150115 2.4.9 S portaal ingeklemd EC rechthoekig portaal met ingeklemde opleggingen  150115_2.4.9|vba9
150115 2.4.9 S zadeldak A-spant EC stalen A-spant met scharnierende opleggingen  150115_2.4.9|vba9
150115 2.4.9 S zadeldak A-spant hor rol EC stalen A-spant met horizontale rol bij steunpunt 2  150115_2.4.9|vba9
150115 2.3.9 S zadeldak q-last EC stalen spant in een zadeldak belast door q-lasten  150115_2.3.9|vba9
311214 3.5.9 H 6_1_2 trek EC op trek evenwijdig aan de vezelrichting belaste houten balk:  311214_3.5.9|vba9
311214 3.4.9 H 6_1_4 druk EC op druk evenwijdig aan de vezelrichting belaste houten balk:  311214_3.4.9|vba9
311214 4.4.9 H 6_1_5 druk loodrecht EC op druk loodrecht op de vezelrichting belaste houten balk:  311214_4.4.9|vba9
311214 3.5.9 H 6_1_6 dubbele buiging EC op dubbele buiging belaste houten balk :  311214_3.5.9|vba9
311214 3.4.9 H 6_1_6 enkele buiging EC op enkele buiging belaste houten balk :  311214_3.4.9|vba9
311214 3.4.9 H 6_1_7 dwarskracht EC op dwarskracht belaste houten balk:  311214_3.4.9|vba9
311214 3.2.9 H 6_1_8 wringing EC controle wringing volgens art. 6.1.8  311214_3.2.9|vba9
311214 3.4.9 H 6_2_3 buiging en trek EC op buiging en trek belaste houten balk :  311214_3.4.9|vba9
311214 3.4.9 H 6_2_4 buiging en druk EC op buiging en druk belaste houten balk :  311214_3.4.9|vba9
311214 4.5.9 H 6_3_2 kolom druk en buiging EC op druk en buiging belaste houten kolom :  311214_4.5.9|vba9
311214 4.4.9 H 6_3_3 ligger druk en buiging EC op druk en/of buiging belaste houten ligger :  311214_4.4.9|vba9
311214 3.2.9 H 6_4_2 buiging tapse ligger EC buiging bij eenzijdig taps verlopende hoogte: artikel 6.4.2  311214_3.2.9|vba9
271013 3.4.8 H 6_5_2 dwarskracht uitkeping EC controle dwarskracht t.p.v. uitkepingen volgens art. 6.5.2  271013_3.4.8|vba8
311214 3.3.9 H 7_3_3 trillingen EC controle trillingen in houten vloeren volgens artikel 7.3.3  311214_3.3.9|vba9
20115 2.3.9 H brandwerendheid hout EC brandwerendheid houtconstructies in Eurocode  20115_2.3.9|vba9

101214 4.7.9 H dak EC balklaag in een plat dak  101214_4.7.9|vba9
101214 4.6.9 H gevelstijl EC berekening van een houten stijl in een HSB-wand  101214_4.6.9|vba9
111214 5.6.9 H gording 2 stpt EC berekening  gording  op 2 steunpunten  111214_5.6.9|vba9
160415 3.8.9 H gording 2 stpt overstek EC berekening  gording  op 2 steunpunten met overstek  160415_3.8.9|in kolom A tekst over NEN8700 weggehaald
60115 3.7.9 H gording 3 stpt EC berekening  gording  op 3 steunpunten  60115_3.7.9|opmerking bij dubbele buiging verwijderd
60115 3.7.9 H gording 3 stpt gerber EC berekening  gording  op 3 steunpunten met scharnier  60115_3.7.9|opmerking verwijderd bij dubbele buiging
20115 3.3.9 H hoekkeper F-last EC vereenvoudigde berekening van een houten hoekkeper  20115_3.3.9|vba9
20115 3.3.9 H hoekkeper piramidedak EC houten hoekkeper piramidedak belast door eg+sneeuw  20115_3.3.9|vba9

111214 3.3.9 H hoekkeper q-last EC vereenvoudigde berekening van een houten hoekkeper  111214_3.3.9|vba9
20115 3.3.9 H lessenaardak F-last hor rol EC houten spantbeen lessenaardak met puntlasten  20115_3.3.9|vba9
20115 3.5.9 H lessenaardak q-last hor rol EC lessenaardak met q-last en horizontale rol , houten spant :  20115_3.5.9|vba9
20115 3.5.9 H lessenaardak q-last schuine rol EC lessenaardak met q-last en schuine rol , houten spant :  20115_3.5.9|vba9

311214 4.4.9 H ligger 2 stpt 1 driehoek EC ligger op 2 steunpunten met driehoeksbelasting en q-last  311214_4.4.9|vba9
311214 4.4.9 H ligger 2 stpt 2 driehoeken EC ligger op 2 steunpunten met q-last en 2 driehoeksbelastingen  311214_4.4.9|vba9
111214 4.4.9 H ligger 2 stpt 2 F-lasten EC ligger op 2 steunpunten belast door een q-last en twee F-lasten  111214_4.4.9|vba9
111214 2.1.9 H ligger 2 stpt 2 q-lasten EC houten ligger op 2 steunpunten met 2 q-lasten en 1 F-last       111214_2.1.9|vba9
311214 4.7.9 H ligger 2 stpt EC ligger op 2 steunpunten met q- en puntlast , houten balk :  311214_4.7.9|vba9
160215 3.6.9 H ligger 2 stpt overstek EC ligger op 2 steunpunten met een overstek , houten balk :  160215_3.6.9|belastingcombinatie met alleen veld extreem belast is toegevoegd
311214 4.3.9 H ligger 2 stpt overstek variabel EC houten ligger op 2 steunpunten met overstek met variabele EI  311214_4.3.9|vba9
311214 4.5.9 H ligger 2 stpt trapezium EC ligger op 2 steunpunten met trapeziumbelasting , houten balk :  311214_4.5.9|vba9
311214 4.6.9 H ligger 3 stpt EC ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten , houten balk :  311214_4.6.9|vba9
311214 5.5.9 H ligger 3 stpt gerber EC ligger op 3 steunpunten met scharnier in veld 2 , houten balk :  311214_5.5.9|vba9
240415 8.17.9 H verbindingen EC verbinding van stiftvormige verbindingsmiddelen volgens art. 8 van eurocode 1995-1-1  240415_8.17.9|notities tiegevoegd als de hechtlengte bij trek kleiner is dan 6d
111214 4.6.9 H verdieping EC balklaag in een houten vloer ,  111214_4.6.9|vba9
20115 2.3.9 H vloerhout EC berekening vloerhout volgens Eurocode  20115_2.3.9|vba9
20115 3.3.9 H zadeldak A-spant EC berekening van een houten A-spant  20115_3.3.9|vba9
20115 3.3.9 H zadeldak A-spant hor rol EC berekening van een houten A-spant  20115_3.3.9|vba9
20115 3.5.9 H zadeldak F-last EC zadeldak met puntlasten , houten spant met balkafmeting :  20115_3.5.9|vba9
20115 3.5.9 H zadeldak met knieschot F-last EC met puntlasten belast zadeldak met stijl , balkafmeting houten spant :  20115_3.5.9|vba9
20115 3.5.9 H zadeldak met knieschot q-last EC zadeldak met knieschot en q-belasting,      balkafmeting :  20115_3.5.9|vba9

111214 3.5.9 H zadeldak q-last EC zadeldak , balkafmeting houten spant :  111214_3.5.9|vba9
311214 1.5.9 M gewapende buigtreksterkte loodrecht EC (schijnbare) buigtreksterkte (gewapend) en ongewapend metselwerk,  311214_1.5.9|vba9
140115 5.12.9 M knik EC steenachtige constructies op druk en buiging  140115_5.12.9|vba9
311214 1.1.9 M NPR buigtreksterkte evenwijdig EC buigtreksterkte van metselwerk,  311214_1.1.9|vba9
311214 1.2.9 M NPR buigtreksterkte loodrecht EC buigtreksterkte van ongewapend van metselwerk in verband,  311214_1.2.9|vba9
311214 1.1.9 M NPR(afschuif)sterkte EC initiele afschuifsterkte (en buigtreksterkte) van metselwerk,  311214_1.1.9|vba9
311214 1.4.9 M NPR3_8_2 spouwanker EC op druk en excentriciteit belaste spouwankers:  311214_1.4.9|vba9
311214 4.5.9 M oplegdruk EC Oplegdruk op steenachtige constructies  311214_4.5.9|vba9
311214 1.2.9 M wand lijnvormig en liggend EC lijnvormig ondersteund (spouw)muur,  311214_1.2.9|vba9
311214 1.5.9 M wand uitkraging buigtreksterkte EC Horizontaal belaste vrijstaande (tuin)muur, borstwering, scherm of reclamebord  311214_1.5.9|vba9
311214 1.5.9 MN wand lijnvormig en staand EC lijnvormig ondersteund metselwerk (spouw)muur,  311214_1.5.9|vba9
120315 2.6.9 G draagkracht fundering op palen EC draagkracht drukpalen volgens NEN-EN 1997-1  en NEN 9997-1  120315_2.6.9|de lengte van de positieve kleef werd niet goed berekend als er niet al vanaf L1 sondeerwaarden zijn ingevuld
20115 4.7.9 G draagkracht fundering op staal EC opneembare draagkracht funderingstroken en poeren op staal volgens NEN 9997-1 en bijlage D  20115_4.7.9|vba9
20115 2.6.9 G strookbreedte fundering op staal EC berekening strookbreedte en wapening volgens Eurocode 1992-1-1 voor een fundering op staal  20115_2.6.9|vba9


