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Wat biedt deze handleiding
Deze handleiding is gericht op zowel nieuwe als bestaande gebruikers van
BRISwarenhuis. Na het lezen van de handleiding vertrouwen wij erop dat je goed met
het systeem kunt werken en op de hoogte bent van alle belangrijke functionaliteit.

Kennis na het lezen van de handleiding
Na het volgen van de handleiding is de lezer in staat om zelfstandig de volgende taken
uit te voeren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Navigeren naar BRISwarenhuis en inloggen in het systeem;
het beschrijven van de structuur van BRISwarenhuis;
het opzoeken van informatie in BRISwarenhuis;
het raadplegen van informatie in het Bouwbesluit en de daaraan gekoppelde
NEN normen;
het gebruik van andere documenten, zoals NEN normen;
het instellen van bouwbesluitfilters;
het zoeken naar documenten;
het delen van informatie uit BRISwarenhuis met anderen.

Indeling
De handleiding is ingedeeld in de volgende hoofdgroepen:
•
•
•
•

Introductie, modules en inloggen
Navigeren
Raadplegen
Zoeken
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Introductie BRISwarenhuis
BRISwarenhuis is een modulair opgebouwd kennissysteem dat een overzicht biedt
over de gehele bouwregelgeving. Alle relevante documenten zoals wetten, besluiten
en regelingen, normbladen, jurisprudentie, brochures, e.d. zijn gedigitaliseerd en met
elkaar gelinkt. Als bijvoorbeeld het Bouwbesluit verwijst naar een norm kom je met een
simpele muisklik direct in die norm, op de juiste plek.
Het kennissysteem zorgt er voor dat je op de juiste manier door de regelgeving geleid
wordt. Voorbeelden hiervan zijn de ingebouwde informatiebladen en het gebruik van
filters in het Bouwbesluit.
Van de documenten zijn altijd de officiële versies integraal opgenomen. De informatie
is in modules gerangschikt. Binnen deze rangschikking is een gelaagdheid van
meerdere niveaus aanwezig. Organisaties kunnen elke willekeurige samenstelling van
modules maken, zodat die het beste bij de bedrijfsvoering past. Neem hiervoor contact
op met BRIS via 010 - 763 2000 of bris@bris.nl.

Voordelen
Werken met BRISwarenhuis betekent veel tijd besparen. Door middel van
geavanceerde kennissystemen word je direct naar de juiste plaats in de regelgeving en
normbladen geleid; hyperlinks maken de relaties binnen en tussen de verschillende
documenten inzichtelijk. BRISwarenhuis wordt geactualiseerd zodra er wijzigingen in
de regelgeving zijn. Ook tussentijds kunnen kleinere wijzigingen plaatsvinden,
bijvoorbeeld aan de software. Dat is mogelijk doordat BRISwarenhuis een
webapplicatie is die geen lokale installatie of onderhoud vereist. Een computer of
tablet met Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome of Safari en een breedband
Internetverbinding zijn voldoende.
Je beschikt altijd over de meest actuele informatie en loopt geen risico meer om met
een verouderd of onvolledig document te werken.

Versies en onderhoud
Van BRISwarenhuis verschijnen nieuwe softwareversies wanneer er belangrijke nieuwe
technologie aan het systeem wordt toegevoegd. Doordat de organisatie een
abonnement neemt op BRISwarenhuis is het zeker dat je met de meest recente, dan
wel wettelijk aangestuurde informatie werkt.
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Inloggen
BRISwarenhuis maakt gebruik van het BRIS inlogsysteem KennisID. Je kunt op
verschillende manieren inloggen:
1. Ga naar www.bris.nl en gebruik de knop Inloggen op deze website.
2. Ga naar www.kennisid.nl en gebruik de knop Inloggen in de navigatiebalk.
3. Ga naar www.briswarenhuis.nl en gebruik de knop Inloggen rechtsboven.
In alle gevallen zie je een pagina als hieronder. Log in met het e-mailadres en het
wachtwoord dat bij je gebruikersprofiel hoort. Kies daarna indien nodig uit de
navigatiebalk boven in beeld 'Programma's' en vervolgens 'BRISwarenhuis' om direct
naar dit programma te gaan.
Zie voor meer informatie de KennisID Handleiding voor gebruikers.

Gebruikersprofiel
Wanneer de organisatie tenminste één beheerder heeft die kan inloggen op KennisID,
kan deze voor alle andere gebruikers binnen de organisatie een zogenaamd profiel
aanmaken. Dit profiel moet door de gebruiker éénmalig gevalideerd worden. Daarbij
kiest de gebruiker zelf een wachtwoord en voert persoonlijke gegevens in. Zie voor
meer informatie de KennisID Handleiding voor beheerders.

Locatie
Het is mogelijk dat het IP adres van je computer of internetverbinding gecontroleerd
wordt. BRIS doet dit op verzoek van haar klanten om misbruik van het abonnement te
voorkomen. Hierdoor kan een gebruiker misschien niet vanuit een andere locatie of
vanuit huis met BRISwarenhuis werken. Is dat wel de bedoeling, neem dan contact op
met BRIS.
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Welkom bij BRISwarenhuis
Als je bent ingelogd in BRISwarenhuis zie je als eerste het vernieuwde startscherm.
Uiteraard kun je elk document waarop je een licentie hebt benaderen, dat gaat via de
gele knop Bibliotheek (hierover later meer).
In het startscherm worden in de vorm van ‘tegels’ twee soorten informatie getoond:
1. Uitgelicht door BRIS
Dit zijn interessante documenten in het systeem, bijvoorbeeld omdat ze veel
gebruikt worden of nieuw toegevoegd zijn.
2. Populaire modules
Dit zijn de door klanten meest gebruikte modules.

Wanneer een document wordt gekozen waarvoor geen licentie is, zie je wel de
inhoudsopgave en de titelpagina, maar als je de inhoud wilt bekijken verschijnt de
tekst: “De inhoud van deze publicatie is zonder licentie niet toegankelijk”.
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Dit kan betekenen dat je niet bent ingelogd, niet bent ingelogd met het juiste KennisIDprofiel, of wel goed bent ingelogd maar de organisatie heeft geen rechten om dat
document in te zien. In dat geval moet de module waarin dat document zich bevindt
worden aangeschaft.
Voor de modules geldt ongeveer hetzelfde. Zo is in het startscherm onder Populaire
modules een module 1e lijns Brandveiligheidsnormen te zien. Een slotje geeft aan dat
de organisatie van de gebruiker deze module niet heeft aangeschaft.

Als een module is gekozen worden alle documenten hierin als tegels getoond. Ook dan
is direct te zien of de organisatie deze module heeft. In de afbeelding hieronder is de
module 1e lijns Brandveiligheidsnormen wel beschikbaar voor de ingelogde gebruiker.
(er is een vinkje te zien in plaats van een slotje)

Gebruikershandleiding BRISwarenhuis

7 / 26

Navigeren
Onderdelen van het programma:
2
2

1

5

4
2

3
2

6

1 BRIS logo
Met deze ‘knop’ ga je altijd terug naar het startscherm.
2 Programmabalk
In deze balk vind je de knop Bibliotheek, een zoekvak, knoppen om te filteren op
deskundigheid en type product, en de knop Modules. Helemaal rechts bevindt zich een
knop Inloggen, óf de naam van de ingelogde gebruiker.
3 Overzicht
In dit paneel aan de linkerkant van het scherm is de inhoudsopgave van het huidige
document te zien. Door een hoofdstuk of een ander documentonderdeel aan te klikken
wordt de tekst ervan in het rechter schermdeel getoond (zie punt 4). Het Overzicht
kan worden in- en uitgeklapt.
4 Documentviewer
Hier wordt de inhoud van het geselecteerde documentonderdeel weergegeven.
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Blauwe tekst, die bij het aanwijzen onderstreept wordt, is een hyperlink. Je kunt erop
klikken om andere informatie zichtbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld een gerelateerd
document zijn, zoals een NEN norm.
De documentviewer kan waarschuwingen tonen in de vorm van gele tekstballonnen.
Die verschijnen wanneer het belangrijk is om over het huidige document iets te
zeggen. Bijvoorbeeld omdat er een latere versie van het document is, of wanneer het
document dat je bekijkt niet in de actuele collectie staat. Dat kan een indicatie zijn dat
je per ongeluk in het verkeerde document zit.
Soms kom je één of meer van de onderstaande iconen in een document tegen. Zij
verzorgen een hyperlink naar gerelateerde documentsoorten of tonen andere
informatie in een informatieblad. De betekenis van de iconen is als volgt:
Springt naar het Aansturingsartikel
Springt naar de Nota van Toelichting
Springt naar een Informatieblad
5 Filter Bouwbesluit
Bij het raadplegen van het Bouwbesluit is het mogelijk om informatie te filteren op
gebouwtypen of gebruiksfuncties. Zo kun je filteren op
artikelen en leden die voor jou van belang zijn.
Stel dat je geïnteresseerd bent in nieuwbouw en de
woonfunctie. Open dan het Filter Bouwbesluit: een
paneel met selectievakjes wordt geopend. Zet het
algemene vakje bij de Gebouwtypen uit en schakel dan
Nieuwbouw in. Zet ook het algemene vakje bij de
Gebruiksfuncties uit en schakel dan de Woonfunctie in.
Denk eraan dat het mogelijk is op meer dan één
gebouwtype of gebruiksfunctie te filteren.
Afhankelijk van de selectie zullen niet ter zake doende leden als grijze tekst worden
weergegeven.
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Het schuifje Verbergen zorgt ervoor dat de uitgefilterde (grijze) tekstdelen tijdelijk
weggehaald worden.
Het Filter Bouwbesluit blijft in principe van kracht totdat het wordt gewijzigd of de
sessie eindigt. Dus ook als je het paneel sluit met het kruisje rechtsboven. Zet daarom
de algemene selectievakjes Gebouwtypen en Gebruiksfuncties aan voordat je het
paneel sluit, om te voorkomen dat het filter onbedoeld in gebruik blijft.
6 Chatfunctie
Met deze functie kun je chatten met een bot of met een medewerker van BRIS.
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Raadplegen
Voor het raadplegen van documenten worden meestal deze twee methoden gebruikt:
1. Via de Bibliotheek (zie hieronder)
2. Via Zoeken (zie het hoofdstuk over zoeken)

Bibliotheek
In de programmabalk bovenin het scherm is een gele knop te zien. Klik op:

om een gerubriceerd overzicht van alle documenten in BRISwarenhuis te zien. Mogelijk
kun je niet alle aanwezige documenten raadplegen. Dat hangt af van de modules die je
organisatie heeft aangeschaft.
Om naar het Bouwbesluit te gaan kies je in de Bibliotheek bijvoorbeeld:
•

Wetten, Besluiten en Regelingen
o Bouwbesluit 2021
o Artikeltekst Bouwbesluit 2021

De laatste versie van het Bouwbesluit 2021 wordt geopend en het titelblad is te zien.
Links verschijnt nu het Overzicht. Door een hoofdstuk of een ander
documentonderdeel aan te klikken wordt de tekst ervan in het rechter schermdeel, de
Documentviewer, getoond.
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De verdeling tussen het navigatiegedeelte en de documentviewer is niet instelbaar,
maar het is wel mogelijk het Overzicht in te klappen. Klik hiertoe op de pijlknop
rechtsboven bij Overzicht.

Nu is er meer ruimte voor de documenttekst. Klik op het gele knopje met het
paginapictogram om het Overzicht weer terug te krijgen.

Achter de titel van het document staat vaak twee pictogrammen:
Historie
Informatieblad

Historie
Klik op het pictogram van een klokje om de Historie te zien. Een paneel rechts toont de
versiehistorie van dit document. Zo zie je in één oogopslag of je de juiste versie van
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het document bekijkt. Je kunt naar een oudere versie van het document gaan door de
titel of datum daarvan aan te klikken.

Vergelijken
Het is mogelijk het huidige document met een andere versie te vergelijken via het
pictogram van een weegschaal. In dit voorbeeld openen we een hoofdstuk of artikel
van het Bouwbesluit van 01-02-2022 en vergelijken dit met de versie van 01-07-2021
door op het weegschaaltje bij deze versie te klikken. Bovenin de documentviewer
verschijnt een melding:

Er zijn dus verschillen in de zichtbare documenttekst geconstateerd. Hierbij wordt:
•
•

de tekst die wel in de eerste versie maar niet in de tweede versie aanwezig is
onderstreept weergegeven.
de tekst die niet in de eerste versie maar wel in de tweede versie aanwezig is
doorgehaald aangegeven.

Het maakt in de presentatie dus uit hoe de selectie van de versies is gemaakt
(vergelijkt u de latere versie met de eerder of andersom).
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Klik op de knop Opheffen om de vergelijking ongedaan te maken.
Ter informatie: BRIS gebruiken we deze termen:
• versie: een (hoofd)versie van een bepaald document, bijvoorbeeld het
Bouwbesluit van 22-04-2022 of NEN 6068:2016.
• revisie: een wijziging van een bepaalde versie. Bijvoorbeeld een aanvullings- of
correctieblad bij een norm.

Informatieblad
Klik op het informatie-pictogram om het Informatieblad te openen. Een paneel links
toont de achtergrondinformatie, eventueel onderverdeeld in groepen met een blauwe
kop. Deze groepen kunnen bijvoorbeeld zijn:
•
•
•
•

verwijzingen: hyperlinks naar andere documenten.
jurisprudentie: juridische uitspraken over het onderwerp.
transponeringen: waar stond dit artikel in Bouwbesluit 2003.
achtergrondinformatie: bijvoorbeeld uitleg over bouwregelgeving en
gelijkwaardigheid.

De verwijzingen kunnen zijn onderverdeeld in tabbladen, zoals Achtergrondinformatie,
Adviezen en Normatieve documenten (het pictogram met drie puntjes toont meer
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opties). In de tab Normatieve documenten zijn bijvoorbeeld relevante NEN normen te
vinden.

Bij sommige documenten wordt een tab Beoordelingsrichtlijnen getoond. Hiermee
spring je direct naar een BRL in Komo-online.nl (als je daar een licentie voor hebt).

Sluit panelen altijd met de sluitknop, het kruisje rechts bovenin het paneel.
Zoals hierboven te zien is kunnen ook andere documentonderdelen, zoals een afdeling,
paragraaf of artikel in het Bouwbesluit, een informatie-pictogram hebben.
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Aansturingstabellen
In het Bouwbesluit zorgen aansturingstabellen ervoor dat de gebruiker weet welke
artikelen van toepassing zijn voor een bepaalde gebruiksfunctie (zoals woonfunctie,
kantoorfunctie). Naast de gehele aansturingstabel die bij een afdeling te raadplegen is,
is deze als het ware 'opgeknipt' en bij elk artikel inzichtelijk gemaakt. Je toont de
informatie via de link Toon leden van toepassing en grenswaarden voor artikel ….

De aansturingstabel wordt nu alleen getoond voor het betreffende artikel. In een
oogopslag is te zien welke leden van het artikel van toepassing zijn voor welke
gebruiksfunctie. De link is veranderd in Verberg … Zo klap je de tabel weer in.

Slimme verwijzingen
Wanneer in een document verwijzingen staan naar andere in BRISwarenhuis
opgenomen documenten, zoals NEN normen, dan zie je dat aan een blauwe
onderstreepte hyperlink. Door op de link te klikken spring je direct naar het juiste
document. In het geval van het Bouwbesluit hieronder is dat de aangestuurde norm.

Wat nu als er voor bijvoorbeeld nieuwbouw en verbouw verschillende normen worden
aangestuurd? In veel gevallen kent het Bouwbesluit een paragraaf voor nieuwbouw en
een paragraaf voor bestaande bouw. Als dat zo is, is het duidelijk naar welke norm de
hyperlink moet springen. Er zijn echter ook situaties waarbij het Bouwbesluit zelf geen
onderscheid maakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw, maar er wel met
verschillende normen gewerkt dient te worden. Bijvoorbeeld bij artikel 6.12 is dat het
geval. Door op de link naar de norm te klikken opent BRISwarenhuis in zo'n geval een
keuzepaneel.
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Eurocodes
In BRISwarenhuis zijn ook Eurocodes opgenomen. Dit zijn Europese normen en
richtlijnen voor de constructieve veiligheid van gebouwen, bruggen en overige
bouwwerken. Elk Eurocodedeel heeft een nationale bijlage. Hierin kan zijn bepaald dat
waarden in de berekeningen voor dit land anders zijn. Om je de moeite van het
bladeren in twee documenten te besparen zijn in BRISwarenhuis de nationale bijlagen
geïntegreerd in de Eurocodes. Tekst, figuren of tabellen uit de nationale bijlage worden
in het oranje getoond en vervangen tekst wordt doorgehaald.
Om de tekst van de Eurocode zelf te zien, dus zonder de nationale bijlage, gebruik je
het Filter.

In het filterpaneel is een optie Nationale bijlage aanwezig, met de opties Uit en Aan.
Door de schuifknop op Uit te zetten verdwijnt de tekst van de nationale bijlage. Zet de
schuifknop weer op Aan voor de uitgangssituatie.
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Beheer organisatiedocumenten
De functie BRISdocumenten heet nu Beheer organisatiedocumenten. Het is een
documentenopslagsysteem waar je eigen bestanden in bijvoorbeeld Word, Excel, PDF
of JPG formaat kunt uploaden en downloaden. De inhoud van deze bestanden wordt
door BRISwarenhuis geïndexeerd. Simpel gezegd betekent dit dat de tekst van deze
documenten wordt meegenomen in zoekopdrachten.
In deze versie van BRISwarenhuis ga je naar je eigen organisatiedocumenten via je
profiel. Klik op je naam rechtsboven in het scherm om het venster Mijn KennisID te
openen. Gebruik dan de optie Beheer organisatiedocumenten.

Een nieuw tabblad wordt geopend in de browser, zodat je BRISwarenhuis niet 'kwijt'
bent. Upload, download, bekijk of wijzig een bestand in dit scherm en sluit het tabblad
als je klaar bent.

Terugkeren naar startpagina / uitgangssituatie
Gebruik het BRIS logo in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te keren naar de
uitgangssituatie van BRISwarenhuis.
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Zoeken
De nieuwste versie van BRISwarenhuis, vanaf Q2 2022, heeft een verbeterde
zoekfunctie. In de Programmabalk bovenin het scherm is een vak met een loepje te
vinden: dit is het zoekvak waarmee je in alle documenten zoekt. Daarnaast kun je
zoeken binnen het huidige, geopende document.

Zoeken naar documenten
In veel gevallen wil je zoeken naar een document waarvan de naam bekend is, of in elk
geval een deel van de naam. Neem bijvoorbeeld de NEN norm 1010.
Typ in het zoekvak bovenin eenvoudigweg het nummer van de norm: in dit geval
'1010'. Zonder dat je op Enter drukt verschijnen alle documenten met dit nummer in de
titel in een venstertje onder het zoekvak. Klik op de gewenste titel om het document te
openen.

Dezelfde werkwijze gebruik je bij het zoeken naar andere documenten. Typ
bijvoorbeeld 'beton' om zowel NEN normen, CUR rapporten, referentiedetails of
aanbevelingen met 'beton' in de titel te vinden. Het zoekwoord kan onderdeel van een
langer woord zijn. Zo vind je met de zoektekst 'milieu' ook documenten met
'milieubeheer' of ‘milieuprestaties’ in de titel.
Natuurlijk vind je met meer zoekwoorden eerder het juiste document. In de afbeelding
hieronder zoeken we specifiek naar de NEN norm 1010 uit 2020: de zoektekst is ‘nen
1010 2020’.
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Let op: bij het zoeken naar normen kun je terecht komen in documenten die niet meer,
of nog niet zijn aangestuurd. Let goed op het titelblad, want BRISwarenhuis
waarschuwt hiervoor.

Uitgebreid zoeken
In de afbeelding hierboven is boven het kopje Documenten ook de zoekterm zelf te
zien. Door hierop te klikken zoek je niet alleen in de titel, maar ook in de inhoud van alle
documenten. De zoektekst intikken en op Enter drukken werkt trouwens ook. Een
groot scherm met alle zoekresultaten verschijnt. Dit kunnen meerdere pagina’s zijn.
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Klik in de zoekresultaten op een titel om het document te openen. Overigens kan het
zoekscherm worden gesloten door op het BRIS logo linksboven te klikken.

De lijst met zoekresultaten is te verkleinen met behulp van het filtergebied links.

Status
Let op het eerste vinkje: zoeken gebeurt standaard in de actuele collectie. Dit zijn alle
documenten die door BRIS als actueel zijn bestempeld of die door de wetgever
aangestuurd worden. Deze collectie bevat wel veel, maar niet alle documenten in
BRISwarenhuis. Zet het vinkje uit om in de volledige bibliotheek te zoeken.

Deskundigheid
De documenten binnen BRISwarenhuis zijn recent ingedeeld op deskundigheid. Stel
dat je zoekt op het woord ‘brandmeldinstallatie’, en je krijgt 181 resultaten terug. Je
bent alleen geïnteresseerd in documenten die met de deskundigheid brandveiligheid te
maken hebben. Klik dan onder Deskundigheid de optie Brandveiligheid aan. Het aantal
resultaten neemt nu af (naar 121 in dit voorbeeld)
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Product
Ook met het filteronderdeel Product kun je het aantal zoekresultaten verkleinen. Als we
het voorbeeld hierboven nemen, maar verder alleen geïnteresseerd zijn in normbladen,
klik dan onder Product de optie Norm aan. Het aantal zoekresultaten neemt nu flink af.

Uitgever
Het filteronderdeel Uitgever dient om één of meerdere uitgevers te kunnen selecteren.
Je zou bijvoorbeeld de uitgever NEN kunnen selecteren om alleen documenten van die
organisatie te zien. In ons voorbeeld is dat niet zinvol omdat we al op het product
‘Norm’ hebben gefilterd.

Module
Tot slot is het mogelijk te filteren op de BRIS module waarin het document voorkomt.
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Zoeken binnen het huidige document
Je kunt ook zoeken binnen het geopende document. Stel dat we al in NEN 1010 zitten
en je wilt hier zoeken naar passages over ‘spanningsverlies’. Typ het woord in het
zoekvak boven de inhoudsopgave en druk op Enter.

In de inhoudsopgave (onder Overzicht) worden alle documentonderdelen
weergegeven waar dit woord voorkomt. En soms ook delen van dit woord, zoals
‘spanning’. De gevonden woorden worden vet en geel gemarkeerd.
Klik op een documentonderdeel om het te bekijken. Ook in het documentvenster zijn
de gevonden woorden gemarkeerd. Dit blijft zo totdat de zoekterm gewist wordt met
het kruisje in het zoekvak.

Menu Deskundigheid
De navigatiebalk boven in beeld kent twee menu’s om het zoeken en filteren
gemakkelijk te starten. Klik op de knop met het hoedje om het menu Deskundigheid te
openen. Kies herin de gewenste deskundigheid. Dit is hetzelfde als het uitgebreid
zoeken starten en onder Deskundigheid een keuze maken.
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Menu Product
Klik in de navigatiebalk op de knop met de blokken om het menu Product te openen.
Kies herin het gewenste type document.

Een voorbeeld: je wilt in Staatsbladen zoeken naar inhoud over elektrische voertuigen.
Klik dan op de knop met de blokken om het menu Product te openen, kies hieruit
Staatsblad en typ vervolgens in het zoekvak de tekst ‘elektrische voertuigen’. Je krijgt
nu alle staatsbladen te zien waarin zoekresultaten met deze woorden voorkomen.

Weergave en relevantie
Binnen het zoekscherm kun je de weergave van documenten aanpassen. Rechts
bovenin staan knoppen voor de Lijstweergave (standaard) en Tegelweergave.
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Bovendien zijn de zoekresultaten te sorteren met behulp van de vervolgkeuzelijst
Relevantie. Kies hierin een optie, bijvoorbeeld Nieuwste eerst, om de lijst te sorteren
van nieuw naar oud. De lijstoptie Relevantie is de standaardwaarde, hierbij zorgt
BRISwarenhuis zelf voor de meest optimale sortering.

Referentiedetails
In BRISwarenhuis zijn de SBR Referentiedetails opgenomen. Via het zoekfilter kun je
deze details benaderen. Klik in de navigatiebalk op de knop met de blokken om het
menu Product te openen en selecteer Referentiedetail.
De zoekresultaten zijn te verkleinen via enkele unieke filters, zoals Positie,
Gebouwtype en Niveau. De eerste is heel bijzonder. Klik onder Positie op Positie kiezen
om een grafische filteroptie te zien. Kies nu het type gebouw (Woning, Woongebouw
of Utiliteitsgebouw) en het gebouwonderdeel.

Vervolgens kun je op een bolletje klikken om te filteren op dit referentiedetail.
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Een geopend referentiedetail kan worden opgeslagen op je computer. Klik op de gele
knop Download en kies het gewenste formaat:
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