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Aanbod eten en drinken voor studentenverenigingen
Inleiding
Op initiatief van het Facilitair Bedrijf is op donderdag 14 juni 2007 gesproken met vertegenwoordigers
van de volgende studentenkoepels: SOFv ( faculteitsverenigingen, NSSR (sportverenigingen),
Olympus (faculteit FNWI). De studentenkoepel Artes was wegens interne omstandigheden verhinderd
maar liet blijken geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van dit overleg. Het BOS (
gezelligheidsverenigingen) en KIS ( internationale verenigingen) waren ook uitgenodigd maar hebben
niet gereageerd.
Het Facilitair Bedrijf had een aantal redenen om deze bijeenkomst te organiseren:
A) zij wordt zeer regelmatig door allerlei studentenverenigingen benaderd met vragen naar
diverse cateringmogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld variëren van een aanvraag voor koffie bij
een vergadering, een lunch tijdens een ouderdag of een borrel in een van de cafés.
B) maar ook heel vaak wordt het Facilitair Bedrijf niet benaderd. Of omdat verenigingen niet op
de hoogte zijn welke mogelijkheden het Facilitair Bedrijf te bieden heeft of omdat verenigingen
van mening zijn dat het Facilitair Bedrijf te duur is en contact zoeken dus toch nutteloos is.
C) het Facilitair Bedrijf aan de andere kant verdiepte zich niet altijd voldoende in de werkelijke
behoeften die onder de verenigingen leefden en was daardoor niet in staat een optimaal
cateringpakket aan te bieden dat aan de wensen van de studentverenigingen kon voldoen.
Kortom, er was van beide kanten nogal eens sprake van misverstanden en een niet optimale kennis
van elkaars wensen en mogelijkheden.
Dit overleg was zeer positief en verhelderend voor beide partijen. De diverse koepels waren verrast
dat het Facilitair Bedrijf veel meer mogelijkheden bood dan zij gedacht hadden. Het Facilitair Bedrijf
hoorde veel wensen en verlangens die tot nu toe voor haar onbekend waren.
Twee onderwerpen kwamen steeds terug in het verhaal van de studentenkoepels: de studenten
waren best bereid om veel werkzaamheden zelf te verrichten ( bijvoorbeeld het volledig zelf klaar
maken van een lunch en ontbijt) en het moest goedkoop zijn. De wens om goedkope producten te
kunnen afnemen is vooral ingegeven door lage budgetten en de wens om zoveel mogelijk deelnemers
van de eigen vereniging als van universiteitsteden buiten Nijmegen te lokken. De NSSR stelde dat het
inschrijfgeld laag gehouden moet worden omdat anders verenigingen uit Groningen niet naar een
sporttoernooi komen ( “je komt niet voor twee wedstrijden als je 30 euro moet betalen”).
Hetzelfde argument werd door het SOFv gegeven voor het organiseren van een symposium.
Verrassend voor ons was ook de geuite wens om de beschikking te krijgen over een aantrekkelijke
ruimte voor het organiseren van lezingen. Daarop komen wij op het eind van deze notitie terug.
Het Facilitair Bedrijf heeft op het eind van de bijeenkomst van 14 juni laten weten dat zij twee weken
later (28 juni) met een overzichtelijk en financieel aantrekkelijk cateringaanbod voor de
studentverenigingen zou komen.
Dat aanbod biedt het Facilitair Bedrijf hierbij aan. Getracht is op alle mogelijke wensen (in bulk koffie
kunnen kopen, zelf de lunch verzorgen, borrels en feesten voor een aantrekkelijke consumptieprijs)
een passend en goedkoop aanbod te bieden.
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Het is nu de keus van de verenigingen hier gebruik van te maken.

Algemene afspraken bij leveringen
Voor de diverse cateringmogelijkheden die in onderstaande paragrafen worden behandeld gelden een
aantal algemene voorwaarden bij levering. Deze zijn:
-

-

-

-

-

voor alle activiteiten is reserveren bij het reserveringsbureau verplicht.
wilt u uitvoerige informatie over borrels en feesten dan kan ook de betreffende locatie u van
advies dienen
bij bestellingen en reserveringen dient u uitdrukkelijk te vermelden dat u gebruik wenst te
maken van de specifieke regeling voor studentenverenigingen zoals in deze notitie
beschreven
voor het wijzigen of annuleren van de bestelling hanteert het Facilitair Bedrijf diverse termijnen
( zie bij ieder onderdeel de specifieke afspraken)
wanneer na de uiterst genoemde termijn alsnog geannuleerd wordt rekent het Facilitair Bedrijf
€ 100,00 voor dekking van gemaakte kosten
bestellingen die op basis van een Doe Het Zelf regeling zijn besteld worden altijd, tenzij
wederzijds anders is bepaald, door de vereniging opgehaald en betaald op de locatie
Uitzondering hierop zijn de maaltijden en barbecues. Die worden alleen afgeleverd op de
Refter.
bestellingen op basis van het DHZ-pakket kunnen alleen worden opgehaald tijdens de
openingstijden van deze locatie, tenzij anders afgesproken.
bestellingen op basis van het DHZ-pakket kunnen niet op de locatie zelf worden gebruikt tenzij
met die locatie een andere afspraak is gemaakt ( bijvoorbeeld sporttoernooien)
het Facilitair Bedrijf levert op verzoek gratis servies of disposables (tenzij anders aangegeven)
bij levering van servies en/of materialen wordt een borg gevraagd. Deze varieert per activiteit
(zie hiervoor bij het onderdeel specifieke afspraken)
bestellingen worden contant afgerekend
prijzen die in dit document worden gegeven zijn geldig van 1-08-2008 tot 1-08-2009
prijswijzigingen zijn voorbehouden indien in de loop van het studiejaar door een leverancier
een aanzienlijke prijsverhoging aan het Facilitair Bedrijf wordt doorberekend
het Facilitair Bedrijf vraagt geen huur en schoonmaakkosten voor de ruimte waarin een
activiteit wordt gehouden
bij bezorgen vice versa van leveringen ( bijvoorbeeld maaltijden, barbecues) buiten het
campusterrein maar in Nijmegen wordt € 30,00 in rekening gebracht. Levering tot aan
voordeur
bestellingen zijn uitsluitend voor verenigingsdoeleinden, dus niet voor privégebruik
de cateringactiviteit wordt altijd georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van
de vereniging, ook al is de organisatie in handen van een (feest)commissie of een individueel
lid
bovenstaande regelingen gelden niet voor de locaties: Aula, Huize Heyendael en
Soeterbeeck, Foyer Gymnasion en de locatie Erasmuslaan 9
het Facilitair Bedrijf kan altijd op elk moment deze algemene afspraken wijzigen

Koffie/thee.
Het Facilitair Bedrijf biedt verenigingen de mogelijkheid voor vergaderingen of bijeenkomsten koffie en
thee te bestellen voor de prijs van € 0,40 per kop. Hieraan zijn de volgende leveringsvoorwaarden
verbonden:
Specifieke afspraken bij levering:
- koffie en thee worden geleverd met melk, suiker en roerstaafjes
- voor geleverde materialen wordt een borg gevraagd van € 50,00. Deze borg wordt
teruggegeven wanneer alle materialen in de oorspronkelijke staat worden geretourneerd.
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Ontbijt en Lunchpakketten.
Via de cateringgids biedt het Facilitair Bedrijf de mogelijkheid om lunches te bestellen. Vanuit de
verenigingen is aangegeven dat er bij hen meer behoefte bestaat aan een Doe Het Zelf pakket,
waarin een basisassortiment wordt aangeboden en de verenigingen zelf ontbijt/lunch verzorgen. Dit
basispakket kan worden aangevuld met losse artikelen. Het volgende basispakket biedt het Facilitair
Bedrijf aan (uitgaande van 20 personen):
5 brood bruin, 50 plak jong belegen kaas, 15 plak boterhamworst, 15 plak cervelaatworst, 2 kuipjes
margarine (250 gr), 1 pot jam, 5 liter melk. Prijs totaalpakket: € 47,00 euro ( = € 2,35 pp)
Het bestellen van disposables is optioneel. Hiervoor wordt een meerprijs berekend van
€ 0,50 pp.
Dit basispakket kan worden aangevuld met koffie ( 250 gram), krentenbol, stuk fruit, pak hagelslag
(1½ kg), pot pindakaas, bakje yoghurt of een huzarenslaatje. Brood kan eventueel worden vervangen
door broodjes. De prijzen van deze artikelen zijn op aanvraag. Informeer bij het reserveringsbureau.
Specifieke voorwaarden bij levering:
- studentverenigingen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de lunch ( zelf smeren,
lunch uitdelen, opruimen etc.)
- DHZ-pakket kan alleen besteld worden in bovenstaande hoeveelheden ( dus voor 20
personen) eventueel vermeerderd met minimaal 1/5 pakket
- bestellen van het DHZ-pakket moet minimaal 3 werkdagen van tevoren plaatsvinden.
Wijzigingen zijn niet meer mogelijk als wij de bestelling bij de leverancier geplaatst hebben.
- Voor het zelf zetten van koffie heeft het Facilitair Bedrijf een percolator beschikbaar. Borgsom
€ 50,00

Maaltijden en barbecues.
Regelmatig krijgt het Facilitair Bedrijf verzoeken van sport- en studieverenigingen voor het leveren van
een goedkope, eenvoudige maar toch voedzame maaltijd. Het Facilitair Bedrijf kan de verenigingen
hierin voorzien door op maandag t/m vrijdag vanuit de Refter een basismaaltijd (ook vegetarisch) aan
te bieden. In het weekend door middel van pasta of rijstmaaltijden. Te denken valt aan rijst met kipkerrie, pasta met Bolognesesaus. De maaltijd wordt aangevuld met salade als groente. In de winter
zijn stamppotten een mogelijkheid. Ook deze maaltijden zijn in een vegetarische variant verkrijgbaar.
De maaltijd kan worden uitgebreid met een nagerecht ( yoghurt of vanille/chocoladevla of fruit) en
soep.
De prijs van de maaltijd bedraagt op maandag t/m vrijdag € 5,00 per persoon bij afhalen in de
Refter. In het weekend kost een maaltijd € 6,00
Deze maaltijd kan worden afgehaald of op een FB-horeca locatie worden bezorgd. Prijs nagerecht:
€ 0,75. Kop soep: € 0,80. Speciale wensen zijn op aanvraag beschikbaar
Naast maaltijden biedt het Facilitair Bedrijf in de zomerperiode april t/m september de mogelijkheid om
een barbecue te bestellen. Er is een keuze uit twee soorten:
basis barbecue voor € 9,00 (spiesje met gemarineerd varkensvlees, hamburger, speklap,
kuikendrumstick, stokbrood, barbecuesaus, knoflooksaus en cocktailsaus, aardappelsalade en witte
koolsalade)
uitgebreide barbecue voor € 11,00. ( 2 stokjes saté, hamburger, gemarineerde karbonade,
barbecueworstje, gemarineerde kipfilet, stokbrood, aardappelsalade, witte koolsalade, barbecuesaus,
knoflooksaus, cocktailsaus en pindasaus)
Specifieke voorwaarden bij levering:
Afhalen:
- studieverenigingen komen de maaltijd of barbecue op maandag t/m vrijdag in de Refter zelf
ophalen tussen 17.00 en 19.00. Andere tijden eventueel op afspraak.
- het minimale aantal te bestellen maaltijden is 40. Voor de barbecue 20.
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-

-

-

bij de maaltijden die in de Refter worden opgehaald wordt geen serviesgoed of disposables en
materialen meegeleverd.
bij de barbecues die worden opgehaald wordt een gasbarbecue ter beschikking gesteld.
Hiervoor betaalt u een borg van € 100,00. De borg wordt terugbetaald indien de barbecue in
de oorspronkelijke staat wordt geretourneerd.
bij barbecues is het vlees gegaard
het definitieve aantal maaltijden en barbecues dient minimaal 3 werkdagen van tevoren
worden opgegeven.
Op FB-locatie:
indien de maaltijd op een FB-locatie wordt gegeten is overleg met de teamleider van de
betreffende afdeling noodzakelijk
het Facilitair Bedrijf zorgt voor alle noodzakelijke materialen (opschepbestek, chafing dishes)
het definitieve aantal maaltijden wordt minimaal 3 werkdagen van tevoren opgegeven
voor minimum afname zie hierboven bij afhalen
bovenstaande leveringsvoorwaarden op FB-locatie gelden ook voor gereserveerde
barbecues

Borrels.
Voor borrels kunnen de verenigingen bij het Facilitair Bedrijf terecht in het Sportcafé en het
Cultuurcafé.

Sportcafé.
Het Sportcafé is geopend op maandag t/m vrijdag van 10.00-23.30. Op zaterdag en zondag van 11.00
– 18.00. Contactpersoon is Vincent Barendregt
Deze locatie biedt ruimte aan ± 400 personen. In verband met de aanwezigheid van een portier
kunnen de sluitingstijden alleen verruimd worden indien deze kosten betaald worden. Dit wordt voor
verenigingen vaak te kostbaar. Het Sportcafé is echter uitstekend geschikt als locatie voor informele
als officiële borrels in de middaguren. In het Sportcafé biedt het Facilitair Bedrijf voor deze
gelegenheden een speciale consumptieprijs aan.
Bij de borrel kunt u pinda’s of borrelnoten kopen. Prijs pinda’s: € 8,50 per kg. Borrelnoten: € 11,50 per
kg. Alleen in het Sportcafé kunt u tijdens de borrel bitterballen bestellen tegen een speciale prijs van
€ 0,45 per stuk.
Binnen de openingstijden kunt u als vereniging een borrel organiseren tegen de vaste
consumptieprijs van € 1,85 per glas.
Specifieke voorwaarden bij levering:
- de borrel moet minimaal 1 week voor datum worden aangevraagd. Annuleren kan tot drie
werkdagen voor de afgesproken datum.
- bij de borrel wordt het volgende pakket dranken aangeboden: Amstel-bier (A’dam), wijn, jus
en frisdrank (bronwater, cola, sinas, bitter lemon of cassis)
- bij grotere borrels ( boven 100 personen) maakt het Facilitair Bedrijf gebruik van plastic glazen
- het Sportcafé zal tijdens georganiseerde activiteiten voor studentenverenigingen open blijven
voor de overige bezoekers van het Sportcentrum, tenzij anders afgesproken

Cultuurcafé.
Het Cultuurcafé heeft variabele openingstijden:
maandag: 10.00 – 21.00, dinsdag t/m donderdag: 10.00 – 23.00 en vrijdag: 10.00 – 20.00. Vanaf
15.30 wordt er alcohol geschonken. Contactpersoon is Vincent Barendregt.
Het Cultuurcafé biedt studentverenigingen de mogelijkheid om een eigen bar te bemannen, gelegen
aan de rechterkant als u het Cultuurcafé binnenkomt. Deze bar is uitermate geschikt voor kleinere
borrels ( 30 - 80 personen). De omgeving van de bar kan worden afgesloten door middel van
gordijnen. De vereniging moet wel zelf een barman verzorgen.

Notitie 1-10-2012

pagina 4

Prijzen: zie het Doe Het Zelf pakket. Hierbij geldt een minimale afname van 30 liter bier. Verder
worden er flessenprijzen gehanteerd en ook de aangebroken flessen worden in rekening
gebracht.
Deze bar is te reserveren tijdens de openingstijden van het Cultuurcafé ( behalve als er een optreden
is dat georganiseerd wordt door Cultuur op de Campus of de Studenten Programmeringscommissie).
Naast de mogelijkheid om zelf een bar te ‘huren’ kunnen verenigingen ook een borrel in het café
organiseren waar het Facilitair Bedrijf voor de bediening zorgt. De prijs per consumptie is dan
€ 1,85 per glas.
Het Cultuurcafé biedt de mogelijkheid om bitterballen te bestellen. Deze zijn alleen verkrijgbaar tussen
15.30 en 19.00. Prijs per bitterbal: € 0,45 per stuk. Pinda’s en borrelnoten zijn eveneens te bestellen.
Pinda’s € 8,50 per kg, borrelnoten € 11,50 per kg
Specifieke voorwaarden bij levering:
- de borrel moet minimaal 1 week voor datum worden aangevraagd. Annuleren kan tot drie
dagen voor de afgesproken datum
- bij de borrel wordt het volgende pakket dranken aangeboden: heineken bier (A’dam ), wijn, jus
en frisdrank (bronwater, cola, sinas, bitter lemon)
- bij grotere borrels ( boven 100 personen) maakt het Facilitair Bedrijf gebruik van plastic glazen
- bij eventuele schade aan materialen en/of goederen wordt het bestuur van de vereniging
verantwoordelijk gesteld
- het Cultuurcafé zal tijdens georganiseerde activiteiten voor studentverenigingen open blijven
voor de overige bezoekers tenzij anders afgesproken

Doe Het Zelf pakket.
Voor borrels kunnen verenigingen ook gebruik maken van het DHZ-pakket. U bestelt per aangegeven
hoeveelheid. Alleen geopende flessen worden afgerekend. Het overige nemen wij weer retour. De
prijzen die het Facilitair Bedrijf voor deze service hanteert zijn:
fust bier (heineken) € 81,35 (30 ltr) of € 116,95 (50 ltr), kelderbier: € 2.65/ltr, flesje bier (heineken):
€ 0,80 flesje, fles bronwater € 1,05 fles frisdrank € 1,90 fles jus d’orange € 1,90 en een fles wijn €
6,75.
Wij leveren ook het glaswerk of plastic glazen (100 st/€ 3.30)
Specifieke voorwaarden bij levering:
- de bestelling wordt minimaal 1 dag van tevoren besteld
- de bestelling wordt door de vereniging opgehaald en retour gebracht op de locatie waar
besteld is. De afrekening is a contant
- deze service is alleen voor borrels die een vereniging organiseert op het campusterrein

Feesten.
Het Cultuurcafé en het Sportcafé zijn uitermate geschikt voor het organiseren van middelgrote feesten
(350 a 400 personen). Deze feesten kunnen op elke gewenste avond worden georganiseerd zolang
het een open feest is (dus ook toegankelijk voor andere bezoekers aan het café). Bij het Cultuurcafé is
wel de beperking dat op die avond geen activiteit van Cultuur op de Campus wordt gehouden. Indien
nodig kan die avond het café voor andere bezoekers worden gesloten zodat de vereniging een
besloten feest kan houden. Besloten feesten worden per locatie wel aan een maximum gebonden van
hoogstens 1x per maand. Op zaterdag en zondag en in het Cultuurcafé ook op vrijdag kan altijd een
besloten of open feest worden georganiseerd. De prijs van een consumptie is € 1,85 per glas voor
het standaardpakket dranken (zie de leveringsvoorwaarden).
Als alternatief biedt het FB aan: de studentenvereniging beheert zelf de bar. Zij betalen dan de drank
volgens de DHZ prijs + de personele kosten (medewerker)
Voor het feest kan de vereniging gebruik maken van de daar aanwezige apparatuur ( cd-speler,
microfoon, beamer).
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Specifieke voorwaarden bij levering:
- een feest moet minimaal twee weken voor de datum worden aangevraagd. annulering uiterlijk
1 week voor het geplande feest
- schade aan materialen, meubilair en sanitair worden met de vereniging verrekend. Voor het
feest zal er ook eerst een observatieronde worden gemaakt met de vertegenwoordiger van
het Facilitair Bedrijf en een vertegenwoordiger van de vereniging
- na afloop van het feest wordt de ruimte (inclusief toiletten) veegschoon opgeleverd

De Refter en restaurant FNWI.
Alle cateringactiviteiten die hierboven zijn beschreven kunnen ook plaatsvinden in deze beide locaties.
In het restaurant FNWI kunnen verenigingen terecht op maandag t/m vrijdag na 16.00 uur en in het
weekend. Het restaurant is uitermate geschikt voor borrels, lunches en het verzorgen van maaltijden.
Het Facilitair Bedrijf hanteert hier dezelfde leveringsvoorwaarden en tarieven zoals die bij de
betreffende activiteit zijn aangegeven.
In het restaurant van de FNWI kunnen verenigingen ook Doe Het Zelf feesten voor grotere
gezelschappen organiseren ( 500-1000 personen). Voor de speciale leveringsvoorwaarden kunt u
contact opnemen met de manager Retail en Catering.
In de Refter kan een vereniging gebruik maken van de receptiezaal voor het organiseren van een
borrel. Deze zaal biedt ruimte aan ongeveer 200 personen. Prijzen en leveringsvoorwaarden zijn
conform aan die in het Cultuurcafé.
In de Refter kunnen grotere lunches worden georganiseerd. Deze lunches moeten worden gekozen
uit onze cateringgids. De vereniging krijgt op de prijs van de gekozen lunch een korting van 25%.
In de Refter kunnen ook grote groepen de warme maaltijd gebruiken. Voor prijzen en
leveringsvoorwaarden zie onder maaltijden.
De eetzaal in de Refter kan ook worden gereserveerd voor de organisatie van grote feesten (10002500 personen). Dit zijn Doe Het Zelf feesten. Voor de speciale leveringsvoorwaarden kunt u een
gesprek aanvragen bij de manager Retail en Catering.

Combinatie van activiteiten.
Indien een vereniging kiest om meerdere horeca-activiteiten op dezelfde dag te laten verzorgen via of
door het Facilitair Bedrijf geeft het Facilitair Bedrijf een extra korting op de totaalrekening. Bij
ontbijt/lunch, borrel en maaltijd is de korting 2 %. Bij een combinatie van 3 activiteiten met daarin een
feestavond is de korting 3%.
NB: Van de kortingsregelingen zijn de volgende locaties uitgesloten:
Aula, Huize Heyendael en Soeterbeeck, Foyer Gymnasion en Erasmuslaan 9

Lezingen en muziekuitvoeringen
Op de campus is vrijwel geen geschikte ruimte aanwezig, behoudens een enkele collegezaal, waar
voor een groep tussen 50 en 100 personen een lezing kan worden georganiseerd. Het Facilitair Bedrijf
stelt hiervoor de receptieruimte in de Refter gratis ter beschikking (indien die niet al gereserveerd is
door anderen). De Refterzaal is vanaf 15.00 tot uiterlijk 22.00 uur te reserveren. Personele kosten na
20.00 worden doorberekend. Voorwaarde is wel dat de borrel na afloop in het Cultuurcafé of Sportcafé
wordt gehouden. Voor de catering van koffie/thee en de borrel gelden dezelfde condities als die
hiervoor onder het betreffende hoofdstuk zijn vermeld.
Om de receptieruimte gezelliger te maken en ook meer een uitstraling te geven die past bij de
studentverenigingen krijgen de diverse koepels de mogelijkheid om de zaal te versieren met attributen
die hun koepel meer aandacht kan geven. Versieringen worden na afloop van de activiteit verwijderd.
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Contactadressen:
Reserveringsbureau: Esther Habraken of Maaike Hermens tel: 3615825/3615979 E-mail:
reserveringsbureau@fb.ru.nl
Cultuurcafé: Vincent Barendregt,, teamleider. Tel:3615845 E-mail: cultuurcafe@fb.ru.nl
Sportcafé: Vincent Barendregt, teamleider. Tel: 361114 E-mail: sportcafe@fb.ru.nl
Refter: Eric Janssen, teamleider Tel: 3612249 E-mail: refter@fb.ru.nl
Restaurant FNWI: Harm Oostdijk, teamleider. Tel: 3652155 E-mail: b-fac@fb.ru.nl
Anton van Looijengoed, manager Retail en Catering. tel: 3611090 E-mail: a.vanlooyengoed@fb.ru.nl
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Prijslijst studentenvereningingen oktober 2012
(leveringsvoorwaarden: zie notitie!)
koffie/thee per kop
basispakket ontbijt/lunch(20 personen)
disposables
maaltijd: afhalen Refter - ma t/m vr- minimaal 40
maaltijd: afhalen Refter - weekend - minimaal 40
kop soep
nagerecht
barbecue basis/afhalen - minimaal 20
barbecue uitgebreid/afhalen - minimaal 20
Sportcafé :consumptie (tussen 15.30-20.00 uur)
Sportcafé: consumptie binnen overige openingstijden
pinda's per kg
borrelnoten per kg
bitterballen per stuk
Cultuurcafé: consumptie
DHZ: fust bier (30 ltr)
DHZ: fust bier (50 ltr)
DHZ: flesje bier
DHZ: fles bronwater
DHZ: fles frisdrank/jus d'orange
DHZ: fles wijn
DHZ: plastic glazen (100 st)
annuleringskosten (buiten termijn)
bezorgkosten buiten campusterrein(in Nijmegen)
borgkosten geleverde materialen
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€ 0,40
€ 47,00
€ 0,50
€ 5,00
€ 6,00
€ 0,80
€ 0,75
€ 9,00
€ 11,00
€ 1,75
€ 1,85
€ 8,50
€ 11,50
€ 0,45
€ 1,85
€ 81,35
€ 116,95
€ 0,80
€ 1,05
€ 1,90
€ 6,65
€ 3,30
€ 100,00
€ 30,00
€ 50,00

