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autokeuring begripsomschrijving en toepassingssfeer - art 1 begripsomschrijving 1 classificatie volgens de
internationale voertuigcategorieen 1 categorie m voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde motorvoertuigen
met tenminste vier wielen gewijzigd 1 mei 2003 categorie m1 voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde
motorvoertuigen met ten hoogste acht zitplaatsen die van de bestuurder niet meegerkend, borsten met een boodschap
dobberen op de gracht parool nl - drijvende borsten als statement voor gelijkheid borsten zijn gewoon borsten een
lichaamsdeel zoals de neus op je gezicht toch worden ze niet zo behandeld foto s op social media worden, kop van de dag
kilroy s regionieuws - n34 politie zoekt getuige van dodelijke frontale botsing bij borger update 4 maandagmorgen rond
kwart over tien werd alarm geslagen voor de brandweer van borger gieten en emmen en meerdere ambulances alsmede
het mobiel medisch team vanwege een zware frontale aanrijding op de n34 bij borger, het mediaplan communicatiecoach
com - het medialandschap is tegenwoordig zeer uitgebreid had je vroeger de keuze tussen enkele tientalle media
tegenwoordig kun je het zo gek niet bedenken of je kunt het inschakelen in een communicatieplan, hyundai nexo de
nieuwste waterstofauto van hyundai - erfgoed hyundai is een pionier op het gebied van waterstofauto s en beschouwt de
brandstofceltechnologie als d oplossing voor emissieloze auto s al sinds 1998 investeert hyundai veel geld in de
ontwikkeling van elektrische auto s met een brandstofcel en in 2013 begon hyundai als eerste autofabrikant ter wereld de
serieproductie van een waterstofauto de hyundai ix35 fuel cell, mini be mini cabrio de offici le website le site officiel - in
de sportieve mini cabrio draait het om de reis niet om de bestemming hij heeft dan ook veel te bieden unieke features veel
pit een strakke wegligging een enorme vrijheidsbeleving en alle ruimte om hem te personaliseren
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