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Noodzaak van zonwering
Een zongericht gebouw of woning met grote glaspartijen in het zuiden biedt veel voordelen. Tijdens de herfst, winter en 
lente geniet je van de voordelen van de binnenkomende zonnestralen. Maar in de zomer kan het tot een oncomfortabel 
binnenklimaat en storende lichtreflecties leiden. 

Structurele zonwering en screens gaan die oververhitting tegen. Ze houden de zonnestralen tegen voordat ze in contact 
komen met de glasoppervlaktes. De ongewenste warmte en storende lichtinval komen niet binnen. Er is dus geen kans 
op verblinding of onaangename reflecties in tv- of computerschermen. Toch verlies je het visuele contact met de omge-
ving niet. Het uitzicht naar buiten is belangrijk en wordt gerespecteerd.
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Ref Sunclips® Evo 96, Oceana Leisure, Leeds (UK), arch.: Bignall Shacklady Ewing-Birmingham

Inleiding

KYOTO protocol
Veel landen hebben inmiddels het Kyoto-protocol ondertekend. Vanuit een 
groeiend bewustzijn erkennen vele het nefaste maar nog niet onherroepelijke 
karakter van de menselijke invloed op onze planeet en het klimaat in het bij-
zonder. Ze willen zich dan ook engageren en maatregelen nemen. Als we het 
broeikaseffect willen verminderen, moet het energieverbruik dalen. 

Een belangrijke energieslorpende activiteit is de koeling van gebouwen. Een 
efficiënte zonwering kan die taak gedeeltelijk en soms zelfs volledig overne-
men. In dat geval is een bijkomende koeling overbodig en bespaar je energie.

Verschillende regeringen hebben daarom al maatregelen getroffen i.v.m. ener-
giegebruik en ventilatie.

• België : Regelgeving van Energieprestatie & Binnenklimaat (EPB)
• Nederland : Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
• Frankrijk : Réglement Thermique 2005 (RT2005)
• Duitsland : Energieëinsparverordnung
• Groot-Brittannië:  
 - Approved Document L2 ‘Conservation of fuel and power in 
     buildings other than dwellings’
 - Approved document L1 ‘Conservation of fuel and power in dwellings’
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Dimensionering zonwering
De zon is een belangrijke primaire energiebron van warmte en licht. Het ont-
werp, de dimensionering en sturing van zonwering is soms vrij complex. 
De zonwering is ontworpen om tijdens de zomermaanden de zonnewarmte te 
weren, maar in de winter is die extra warmte welkom. Daarnaast moet ook het 
natuurlijke zonlicht optimaal beheerst worden. Er moet voldoende lichtinval 
zijn, maar onaangename reflecties of kans op verblinding moet worden verme-
den. 

Hierbij gelden enkele basisprincipes betreffende de noodzakelijke gegevens 
voor het dimensioneren van zonwering.

Zonnestand
De stand van de zon varieert van uur tot uur en van dag tot dag. Deze verschil-
lende posities van de zon worden grafisch voorgesteld in een zonnediagram. 
De zonnebaancurven zijn afhankelijk van de positie op de wereldbol, hiervoor 
moeten de breedtegraad en lengtegraad bekend zijn. De curven, gebaseerd 
op zonnetijd (hoogste stand van de zon om 12u), moeten echter nog gecorri-
geerd worden naar de lokale tijdzone en/of zomer- en wintertijd.
Met bovenstaande gegevens kan, rekening houdende met de oriëntatie van de 
gevel, de beschaduwingshoeken berekend worden voor het bepalen en di-
mensioneren van de zonwering.
RENSON® Sunprotection-Projects beschikt over de nodige software om u 
hierin bij te staan met professioneel advies.

Ontwikkeling
Ontwikkeling van de verschillende toepassingen gebeurt met de nieuwste 
technieken op gebied van CFD-simulaties en in samenwerking met erkende 
onderzoekinstellingen zoals WTCB, Von-Karman Instituut, CSTB, …
Alle producten worden uitvoerig getest op stabiliteit en duurzaamheid.

Stabiliteit en dimensionering
Conform de geldende Eurocodes kan voor een project een gedetailleerde sta-
biliteitsberekening uitgevoerd worden. Dit voor de bepaling van de juiste 
wind- en sneeuwbelasting op de zonneluifel. In functie van deze belastingen 
dienen de correcte overspanningen van de lamellen en draagprofielen be-
paald te worden, evenals de bevestigingswijze naar de achterstructuur.

Projectoplossingen
De besproken oplossingen in deze brochure geven enkel een beeld van de 
mogelijkheden. Door onze jarenlange ervaring is vrijwel iedere vorm of ge-
wenste constructie te realiseren.
Ons projectteam staat u graag bij om samen met u de juiste oplossing te vin-
den voor uw project.

RENSON® Sunprotection-Projects biedt verschillende mogelijkheden om een esthetische 

en architecturale zonwering te realiseren als antwoord op deze normeringen.
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SC.096

SE.096.01

SE.096.02

SE.130

SE.176

Sunclips® lamellen

Omschrijving
Sunclips® lamellen zijn geëxtrudeerde aluminium profielen toepasbaar als 
zonwering, gevelbekleding of zichtwering. Het type Sunclips® Classic SC.096 
is ideaal voor een strakke uitvoering. Het gamma Sunclips® Evo omschrijft een 
meer aërodynamische uitvoering. Sunclips® Evo omvat 3 afmetingen SE.096, 
SE.130 en SE.176 met resp. 96, 130 en 176 mm als overmeten maat. 

Materiaal
Aluminium extrusieprofiel legering EN AW-6063 T66

Oppervlaktebehandeling 
- Geanodiseerd (20 micron) F1
- Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren

Afwerking
Lameltype Sunclips® Classic SC.096 kan gebogen worden met een minimale 
straal van 500 mm.
Lameltype Sunclips® Evo SE.096.01 kan geponst worden met vrije opening 
van 30%.

Bevestiging / lamellenhouder
Afhankelijk van de toepassing en type lamel is de lamel te bevestigen op:
• UV-bestendige kunststof klipsen
• aluminium klipsen
• geschroefd tussen kopschotplaten

Helling van de lamel
Bij toepassing als horizontale zonwering is de helling van de lamellen stan-
daard 60°. Bij verticale toepassing of horizontaal bovenliggend is de helling 
van de lamellen standaard 45°. Andere hellingshoeken zijn mogelijk afhanke-
lijk van de toepassing en type van lamel.

Stap van de lamellen
Standaard is de stap van de lamellen 100 mm, andere tussenafstanden zijn 
mogelijk afhankelijk van de toepassing en type van lamel.

Vriezenveen (N
L)
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SC.096

SE.096.01 / SE.096.02

SE.130

SE.176

Sunclips® horizontaal onderliggend

Omschrijving 
Permanente zonneluifel waarbij de lamellen onder de draagprofielen door-
lopend zijn gemonteerd. Deze toepassing kan horizontaal of uitkragend onder 
helling.

Materiaal
Aluminium extrusieprofiel legering EN AW-6063 T66

Oppervlaktebehandeling 
• Geanodiseerd (20 micron) F1
• Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren

Lameltype 
Toepasbaar met alle Sunclips® lameltypes

Lamellenhouder 
Lamellen zijn geklipst op UV-bestendige kunststofklipsen

Helling van de lamel
Helling van de lamel is standaard 60°

Stap van de lamellen 
De stap van de lamellen is standaard 100 mm. Voor lameltype SE.130 is een 
tussenafstand van 133 mm mogelijk. Voor lameltype SE.176 is een tussenaf-
stand van 166 mm aanbevolen.

Sierprofiel
Als afwerking van de luifelconstructie kan een sierprofiel toegepast worden.
Meerdere types beschikbaar. Gedetailleerde info zie p. 22.

Gevelbevestiging
Verschillende oplossingen zijn mogelijk voor montage op de gevel. 
Gedetailleerde info zie p. 21.

Draagprofielen
3 types van draagprofielen zijn toepasbaar voor horizontaal onderliggende 
zonneluifels nl. SD.014, SD.054 en SD.100. Gedetailleerde info zie p. 20.
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Circuit Spa-Francorchamps (BE), Sunclips® Evo 96
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Sunclips® horizontaal onderliggend gebogen
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Omschrijving 
Permanente zonneluifel gemonteerd op een gebogen gevel en met onder de 
draagprofielen doorlopende lamellen. Deze toepassing kan horizontaal of uit-
kragend onder helling. De uitvoering met gebogen lamellen is enkel mogelijk 
met lameltype SC.096, met een minimum radius van 500mm. Eveneens kan en-
kel het sierprofiel SC.155 gebogen worden. In alternatieve uitvoering kunnen de 
lamellen recht aangeboden worden al dan niet met een gebogen sierlijst SC.155. 
Bij deze gefacetteerde uitvoering zijn alle Sunclips® lameltypes mogelijk

Materiaal
Aluminium extrusieprofielen legering EN AW-6063 T66

Oppervlaktebehandeling 
• Geanodiseerd (20 micron) F1
• Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL kleuren

Lameltype 
• Uitvoering met gebogen lamellen: enkel SC.096
• Gefacetteerde uitvoering: alle Sunclips® lameltypes

Lamellenhouder 
• Uitvoering met gebogen lamellen: aluminium klips type SC.080.11 - .15
• Gefacetteerde uitvoering: 
 - voor lamel SC.096: UV-bestendige kunststofklips type SC.084.11 - .14
 - voor lamellen SE.096, SE.130 en SE.176: 
   UV-bestendige kunststofklips type SE.084.11 - .19

Helling van de lamel
• Uitvoering met gebogen lamellen: 90°
• Gefacetteerde uitvoering: 60°

Stap van de lamellen 
De stap van de lamellen is standaard 100 mm. Voor de lameltypes SE.130 en 
SE.176 wordt een tussenafstand van 133 mm respectievelijk 176 mm aanbevolen.

Sierprofiel
Als afwerking van de luifelconstructie kan een sierprofiel toegepast worden. 
Enkel het type SC.155 kan gebogen worden. Gedetailleerde info zie p.22.

Gevelbevestiging
Verschillende oplossingen mogelijk: zie p.21

Draagprofielen
3 standaardtypes draagprofielen zijn toepasbaar: SD.014, SD.054 en SD.100.
Gedetailleerde info zie p.20.
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Nautile Essec, Paris (FR), Sunclips® meerdere lagen gebogen

Sunclips® horizontaal onderliggend gebogen
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SC.096

SE.096.01 / SE.096.02

SE.130

SE.176

Omschrijving
Permanente zonneluifel waarbij de lamellen boven de draagprofielen doorlo-
pend zijn gemonteerd. Deze toepassing kan horizontaal of uitkragend onder 
helling.

Materiaal
Aluminium extrusieprofiel legering EN AW-6063 T66

Oppervlaktebehandeling 
• Geanodiseerd (20 micron) F1
• Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren

Lameltype 
Toepasbaar met alle Sunclips® lameltypes

Lamellenhouder 
Lamellen zijn geklipst op aluminium klipsen

Helling van de lamel
Helling van de lamel is standaard 45°

Stap van de lamellen 
Standaard is de stap van de lamellen 100 mm. Voor lameltype SE.130 en 
SE.176 is respectievelijk een tussenafstand van 133 en 176 mm aanbevolen.

Sierprofiel (zie p. 22)
Als afwerking van de luifelconstructie kan een sierprofiel toegepast worden :
• sierlijst type SC.155: vlak sierprofiel
• sierlijst type lamel SE.176: afgeronde sierlijst

Gevelbevestiging (zie p. 21)
Verschillende oplossingen zijn mogelijk voor montage op de gevel

Draagprofielen (zie p. 20)
3 types van draagprofielen zijn toepasbaar voor horizontaal bovenliggende 
zonneluifels nl. SD.014, SD.054 en SD.100. Voor Sunclips® Evo is adapter-
profiel LD.0108 noodzakelijk.
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Wetterdienst, Leipzig (D)
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Sunclips® cassettes

Omschrijving
Permanente zicht- of zonwering waarbij de lamellen geschroefd zijn tussen 
kopschotplaten. Deze toepassing kan verticaal, horizontaal of onder helling 
gemonteerd worden. De cassettes kunnen volledig vooraf gemonteerd op de 
werf aangeleverd worden.

Toepassingsvormen
• Horizontale cassettes
• Verticale cassettes

Materiaal
Aluminium extrusieprofiel legering EN AW-6063 T66.
Kopschotplaten in aluminium of behandeld staal.

Oppervlaktebehandeling 
• Geanodiseerd (20 micron) F1 (enkel alu-onderdelen)
• Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren

Lameltype 
Mogelijk met de lamellen SE.096, SE.130 en SE.176

Lamellenhouder 
Niet van toepassing

Helling van de lamel
Helling van de lamel is vrij te kiezen. Bij cassettes met tussendrager is de hel-
ling 60° bij horizontale luifels en 45° bij verticale toepassing.

Stap van de lamellen 
De stap van de lamellen is standaard 100 mm. Voor de lameltypes SE.130 en 
SE.176 wordt een tussenafstand van 133 mm respectievelijk 176 mm aanbevolen ; 
stap is echter vrij te kiezen.

Gevelbevestiging (zie p. 21)
Montage op mes, direct op de gevel of via ophangpunten aan de gevel bij  
verticale toepassing.

Draagprofielen
Niet van toepassing
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Verticale cassette

Horizontale cassette
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Ref. Sunclips® Evo 96, Oceana Leisure, Leeds (UK), arch.: Bignall Shacklady Ewing-Birmingham
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SC.096

SE.096.01 / SE.096.02

SE.130

SE.176

Sunclips® verticaal

Omschrijving
Verticaal gemonteerde permanente zicht- of zonwering. Ideaal als toepassing 
voor zonwering op oost- of westgevels.

Materiaal
Aluminium extrusieprofiel legering EN AW-6063 T66

Oppervlaktebehandeling 
• Geanodiseerd (20 micron) F1
• Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren

Lameltype 
Mogelijk met alle Sunclips®  lamellen

Lamellenhouder 
Lamellen zijn geklipst op aluminium-klipsen

Helling van de lamel
Helling van de lamel is standaard 45°

Stap van de lamellen 
De stap van de lamellen is standaard 100 mm. Voor de lameltypes SE.130 en 
SE.176 wordt een tussenafstand van 133 mm respectievelijk 176 mm aanbevolen.

Draagprofielen (zie p. 20)
Sunclips® Classic 96 enkel mogelijk op draagprofielen SD.014, SD.054 en 
SD.100.
Sunclips® Evo-gamma mogelijk op alle SD- en LD-types van draagprofielen 
mogelijk.

Optie : uitzetpanelen 
In de verticale zonwering kunnen geprefabriceerde uitzetpanelen voorzien 
worden bv. ten behoeve van onderhoud van de ramen.

Lunenborg (D
U
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Gemeentehuis, Amay (B) - arch: H. Garcia
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Porte Océane, Auray (FR), Sunclips® Evo 96 verticaal
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Sunclips® schuifpanelen

Omschrijving
Om de zonnewarmte en het natuurlijk licht optimaal te beheren, heeft  
RENSON® een ruim gamma schuifpanelen ontwikkeld. Op basis van Sunclips® 
lamellen zijn 2 types beschikbaar : Loggia® en Patio®.
De Loggia®-panelen zijn opgebouwd uit kaders van het type LG.130, ingevuld 
met lamellen van het type SE.130. De lamellen worden vast of manueel kantel-
baar gemonteerd.
De Patio®-panelen zijn schuivende Sunclips® cassettes, waarbij de lamellen 
geschroefd worden tussen kopschotplaten.
In beide types kunnen de lamellen gepositioneerd worden onder verschillende 
hellingshoeken en met verschillende lamelstap, in functie van de gewenste 
beschaduwing en het vereiste doorzicht.

Materiaal 
Aluminium extrusieprofiel legering EN AW-6063 T66

Oppervlaktebehandeling 
• Geanodiseerd (20 micron) F1
• Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren

Lameltype 
Mogelijk met de lamellen SE.096, SE.130 en SE.176

Standaardopbouw
1. Zonwerende lamellen type Sunclips®

2. Geluidarm loopprofiel met verankeringspunten
3. Geleidingsrail

Bediening 
Manueel of elektrisch gestuurd

Patio® schuifpaneelLoggia® schuifpaneel
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Ref. Candy Wharf, Copperfield Road - London (UK)
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Sunclips® klapluiken

Omschrijving
Het RENSON® vouwpaneel is een aanpasbare structurele zonwering, die 
elektrisch kan worden omgevormd van verticale naar horizontale, opgeklapte 
positie.
In opgeklapte, horizontale positie laat het systeem een onverstoord uitzicht 
naar buiten toe. 
In neergelaten positie biedt het systeem de gewenste beschaduwing door het 
verhinderen van directe zon-instraling, terwijl nog in belangrijke mate licht kan 
toetreden.

Materiaal
Aluminium extrusieprofielen legering EN AW-6063 T66

Oppervlaktebehandeling 
• Geanodiseerd (20 micron) F1
• Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL kleuren

Lameltype 
Toepasbaar met alle Sunclips® lameltypes

Lamellenhouder 
Lamellen zijn geklipst op aluminium klipsen

Helling van de lamel
Helling van de lamel is standaard 45°

Stap van de lamellen 
De stap van de lamellen is standaard 100mm. Voor de lameltypes SE.130 en 
SE.176 wordt een tussenafstand van 133mm respectievelijk 176mm aanbevolen.

Aandrijving
De aandrijving van de panelen wordt gerealiseerd d.m.v. een tandriemsysteem 
en  24V-motoren.

M
usterfassade, M

ünchen (D
)

M
airie de R

elecq, R
elecq K

erhuon (FR
)

 S
unclips

® klapluiken
R

ef. R
aiffeisenlandesbank K

ärnten, K
lagenfurt (AT)



19

Ref. Raiffeisenlandesbank Kärnten, Klagenfurt (AT)
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SD.014 SD.054 SD.100 LD.0108

LD.0065 LD.0195 LD.0460 LD.0995

Sunclips® draagprofielen

Sunclips® draagprofielen type SD

Sunclips® draagprofielen type LD

Omschrijving
Geëxtrudeerde aluminium profielen hoofdzakelijk toegepast als draagprofie-
len bij permanente verticale zonneluifels.

Materiaal
Aluminium extrusieprofiel legering EN AW-6063 T66

Oppervlaktebehandeling
- Geanodiseerd (20 micron) F1 en Euras kleurenpallet C31-C34
- Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren

Technische gegevens

LD.0065 LD.0195 LD.0460 LD.0995 SD.014 SD.014 SD.100

Profiel diepte (mm) 6,5 17,5 44 97,5 14,5 54 100

Profiel breedte (mm) 30 36 36 36 40 40 40

Traagheidsmoment (mm4) 261 5931 83348 625740 4510 208672 1248414

Buigmodulus (mm3) 60 570 3560 12079 497 7360 24405
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Sunclips® gevelbevestigingen

De afmetingen van de luifel, de windbelasting en het type van gevelconstructie waarop de zonwering gemonteerd is, 
bepalen de bevestigingswijze. We kunnen verschillende standaardoplossingen aanbieden.

Type: RENSON® voetplaat
RENSON® heeft verschillende standaardvoetplaten die vooraf 
op de dragers type SD gemonteerd kunnen worden. Voorname-
lijk toegepast bij directe montage op staal, beton of voor vlies-
gevel 50/60mm.

Type: bevestiging op mes
Montage van de messen gebeurt vooraf. Luifelconstructie kan 
nadien gemonteerd worden. Voornamelijk toegepast bij systeem-
bouw.

Type: vliesgevel bevestiging
Afhankelijk van het type vlies gevelprofiel 
kunnen specifieke projectoplossingen uit-
gewerkt worden. Analoog aan bevestiging 
op mes.

Sunclips® trekstang
Afhankelijk van de uitkraging, bevesti-
gingsmogelijkheden en windbelasting kan 
een regelbare trekstang op maat meegele-
verd worden.
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Verschillende sierprofielen kunnen als afwerking dienen voor de luifelconstructie in functie van de montagewijze.

Sierlijst SC.155
• Montagewijze: onder- of bovenliggende luifelconstructie
• Toepasbaarheid: bij voorkeur in combinatie met lameltype Sunclips® Classic SC.096 of Evo SE.096 en drager SD.054.

Sierlijst Sunclips® Evo-lamel SE.176
• Montagewijze: onder- of bovenliggende luifelconstructie
• Toepasbaarheid: bij voorkeur in combinatie met lameltype Sunclips® Classic SC.096
  of Evo SE.096 en drager SD.054

Sierlijst Sunclips® Evo-lamel SE.130
• Montagewijze: cassette
• Toepasbaarheid: bij voorkeur voor drager SD.014

Sierlijst SC.200
• Montagewijze: onder- of bovenliggende luifelconstructie
• Toepasbaarheid: in combinatie met - lamel Sunclips® Classic SC.096 of Evo SE.096 en drager SD.100
 - lamel Sunclips® Evo SE.130 en drager SD.054

Zonder sierlijst – Afdekkap SD.054.98
• Toepasbaarheid: in combinatie met drager SD.054

Sunclips® sierprofiel
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Sunclips® hoekoplossingen

RENSON® heeft een unieke hoekoplossing voor onderliggende zonneluifels 
met volgende belangrijke voordelen :
 • slechts 1 draagprofiel nodig
 • vrij instelbare hoekklipsen
 • binnen- en buitenhoeken mogelijk
 • lamellen continu doorlopend en perfecte aansluiting
 • toepasbaar bij alle type Sunclips® lamellen

Bij omkaderde zonneluifels (met Sunclips® Evo-lamel) zijn tevens hoekoplos-
singen mogelijk. Per project te dimensioneren.
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Projectoplossingen

Deze brochure geeft u slechts een overzicht van de standaarduitvoeringen. 
Samen met u kunnen onze projectleiders u adviseren en het gewenste  
systeem projectmatig detailleren en uitwerken.



VENTILATION

SUNPROTECTION

RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen. 
De meest recente brochure kan u downloaden op www.renson.eu

RENSON® Sunprotection-Projects NV • IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 6 • B-8790 Waregem • België
Tel:  +32 (0)56 62 71 07 • Fax: +32 (0)56 62 71 47 • projects@renson.be • www.renson.eu

renson® : uw partner in natuurlijke ventilatie en zonwering

RENSON® kent een rijke traditie in innovaties en bouwt sinds 1909 aan een jarenlange ervaring. Nu profileert RENSON® 
zich als onbetwiste marktleider in natuurlijke ventilatie en zonwering. Sinds 2003 werken wij vanuit een opmerkelijk 
gebouw in Waregem langs de autosnelweg E17 Kortrijk-Gent. Het complex is een toepassing van ons Healthy Building 
Concept® en staat model voor onze technologische professionaliteit en kunnen. 
RENSON®s hoogste prioriteit is het creëren van een gezond binnenklimaat. En dit is meer dan louter een trend. 
Wij ontwikkelen en commercialiseren producten die bijdragen tot een laag energieverbruik. En zo vormt RENSON® een 
belangrijke schakel in de toepassing van het klimaatverdrag van Kyoto.

r e n s o n ® h e e f t h e t a lle m a a l i n h u i s

• Onze multidisciplinaire R&D afdeling werkt samen met toonaangevende Europese onderzoeksinstellingen. Het resultaat is heel 
wat innoverende concepten en producten.

• Binnen een oppervlakte van 75.000 m² huizen onze automatische poederlak installatie, anodisatie eenheid, kunststof 
spuitgieterij, PVC- matrijzenbouw, montageafdeling en magazijn. Dankzij deze verticale integratie levert RENSON® kwalitatief 
hoogstaande producten af. 

• Onze verkoop- en marketingafdeling heeft haar hoofdzetel in België. Daarnaast zijn er vestigingen in Frankrijk en Groot-
Brittannië en zijn wij ook actief over de Europese grenzen heen.

• De diversiteit en competentie van het RENSON® projectteam zijn onze waarborg voor de juiste oplossing voor uw bouwproject. 
Het uitbouwen van een constructieve lange termijnrelatie met alle bouwspecialisten staat bij ons voorop.  

© RENSON® Sunprotection-Projects NV, 
Waregem, 2010

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of enige andere manier, zonder voor af-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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