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WET BIBOB EN VASTGOEDTRANSACTIES
Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier printen, ondertekenen en opsturen.

Dit formulier is onderdeel van de integriteitstoets o.b.v. de Beleidslijn van de gemeente voor vastgoedtransacties in het kader van de 
8FU�#JCPC�NFU�EF�HFNFFOUF�BMT�QSJWBUF�QBSUJK��%F�WSBHFO�HBBO�PWFS�EF�DPOUSBDUTQBSUJK�ƋOBODJFSJOH�[BLFOQBSUOFST�FO�[JKO�HFSJDIU�PQ�
EF�WBTUHPFEUSBOTBDUJF��%F�HFNFFOUF�TUSFFGU�FSOBBS�EBU�BMMFFO�WBTUHPFEUSBOTBDUJFT�XPSEFO�HFTMPUFO�NFU�CPOBƋEF�	SFDIUT
QFSTPOFO��

Het ingevulde formulier en de benodigde documenten levert u in bij uw gemeente. Meer informatie over de Wet Bibob vindt u op  
EF�XFCTJUF�WBO�VX�HFNFFOUF��%JU�GPSNVMJFS�JT�HFCBTFFSE�PQ�EF�NJOJTUFSJªMF�3FHFMJOH�#JCPC�GPSNVMJFSFO�	���KVOJ������OS��������
�� 
N.B.: Bij een vastgoedtransactie met meerdere contractspartijen aparte Bibob-formulieren invullen.

6�NPFU�EJU�GPSNVMJFS�WPMMFEJH�FO�OBBS�XBBSIFJE�JOWVMMFO�FO�NFU�EF�KVJTUF�CJKMBHFO�	[JF�EF�UFLTU�JO�IFU�SPPE
�PQTUVSFO��"MT�V�EJU�OJFU�
doet of als u weigert gegevens te verstrekken, of als de screening integriteitsrisico’s oplevert, dan kan dat gevolgen hebben voor 
VX�WPPSHFOPNFO�USBOTBDUJF��%F�HFNFFOUF�IFFGU�DPOUSBDUTWSJKIFJE��0Q[FUUFMJKL�WFSTDIBƊFO�WBO�POKVJTUF�JOGPSNBUJF�JT�TUSBƚBBS� 
OFU�BMT�IFU�PQ[FUUFMJKL�XFHMBUFO�FO�WBMTFMJKL�PQNBLFO�WBO�JOGPSNBUJF�	BSUJLFMFO��������B�FO����C�8FUCPFL�WBO�4USBGSFDIU
�� 
%F�HFNFFOUF�LBO�CFTMVJUFO�EF�WBTUHPFEUSBOTBDUJF�OJFU�BBO�UF�HBBO�	BSUJLFM���EFSEF�MJE�TVC�D�8FU�#JCPC
�FO�[BM�PWFSXFHFO�
aangifte te doen.

1. ALGEMEEN

Koop vastgoedobject / grond 
Verhuur van vastgoedobject/grond 
7FTUJHFO�[BLFMJKL�SFDIU
"OUFSJFVSF�PWFSFFOLPNTU
Verkoop vastgoedobject/grond 
&SGQBDIU�	XJK[JHJOH�FSGQBDIUSFDIU
�
&SGQBDIU�	HSPOEVJUHJGUF
�

Optieovereenkomst
Toestemming vervreemding erfpacht
Huur vastgoedobject/grond
Huur indeplaatsstelling
Gebruik vastgoedobject
Intentieovereenkomst
Overig

2. CONTRACTSPARTIJ VASTGOEDTRANSACTIE

Wordt de vastgoedtransactie gesloten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

"MT�OBUVVSMJKL�QFSTPPO�	HB�OBBS�WSBBH��

"MT�SFDIUTQFSTPPO�	HB�OBBS�WSBBH��


"��8BU�JT�EF�MPDBUJF��IFU�BESFT�XBBS�EF�WBTUHPFEUSBOTBDUJF�PQ�[JFU 

#��0N�XFMLF�TPPSU�WBTUHPFEUSBOTBDUJF�HBBU�IFU �	NFFSEFSF�PQUJFT�NPHFMJKL
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"DIUFSOBBN

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

"ESFT

Postcode en plaats

#VSHFSTFSWJDFOVNNFS�	#4/


Telefoonnummer

E-mail*

���(&(&7&/4�$0/53"$541"35*+�ƨ/"5663-*+,�1&3400/Ʃ

* Hiermee geeft u toestemming dat er via de e-mail met u wordt gecorrespondeerd

���(&(&7&/4�$0/53"$541"35*+�ƨ3&$)541&3400/Ʃ

4UBUVUBJSF�OBBN

Handelsnamen

KvK-nummer 34*/

"ESFT�IPPGEWFTUJHJOH

Postcode en plaats Land

Telefoon hoofdvestiging

Website

&FONBOT[BBL
7FOOPPUTDIBQ�POEFS�ƋSNB
Commanditaire vennootschap
Maatschap
Coöperatie
Buitenlandse rechtspersoon, namelijk

Besloten vennootschap
/BBNMP[F�WFOOPPUTDIBQ
Vereniging
4UJDIUJOH
"OEFST�OBNFMJKL

5. SAMENLOOP

Loopt deze vastgoedtransactie samen met een vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of andere gemeentelijke vastgoedtransactie?
	#JKW��V�WSBBHU�UFHFMJKLFSUJKE�PPL�FFO�PNHFWJOHTWFSHVOOJOH�WPPS�EF�BDUJWJUFJU�CPVXFO�PG�FFO�TVCTJEJF�BBO


       Nee        Ja bij afdeling

Vergunning kenmerk/aanvraagdatum

4VCTJEJF kenmerk/aanvraagdatum

Gemeentelijke vastgoedtransctie kenmerk/aanvraagdatum

Altijd aanleveren:
* OprichtingsVennootschapsakte (bij een VOF, CV, BV, Stichting of Vereniging)
* Recent uittreksel van de KvK
* Aandeelhoudersregister (bij een BV)
* Organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)
* Aangiften inkomstenbelasting van de aanvrager over de afgelopen drie jaren
* Een meerjarige investerings- en financieringsbegroting
* Een verklaring betalingsgedrag belastingdienst
Bij een nieuwe onderneming:
* Een ondernemingsplan
* Een openingsbalans
Bij een bestaande onderneming:
* De jaarrekeningen van de drie boekjaren voorafgaande aan de aanvraag
* De kolommenbalans over de periode vanaf de einddatum van de laatste jaarrekening tot het moment dat de aanvraag wordt gedaan
* Aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van de aanvrager over de afgelopen drie jaren
* Aangiften omzetbelasting over de afgelopen zes kwartalen
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B. Bent u, uw onderneming en/of de op de (eerder ingeleverde) bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar in 
Nederland of in het buitenland:

• in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt:
� ��EPPS�FFO�SFDIUFS�WFSPPSEFFME�	IFSSPFQFMJKL�EBO�XFM�POIFSSPFQFMJKL

� ��FFO�	WPPSTUFM�UPU
�TDIJLLJOH�POUWBOHFO�[PBMT�FFO�0.�USBOTBDUJF�	CJKW��FFO�HFMECPFUF�FO�PG�FFO�XFSLTUSBG

� ��BMT�WFSEBDIUF�BBOHFNFSLU�	JO�MPQFOEF�FO�PG�BGHFEBOF�TUSBG[BLFO

• ƋTDBBM�CFCPFU�	FFO�CPFUF�WBO�EF�#FMBTUJOHEJFOTU

• CFTUVVSMJKL�CFCPFU�	CJKW��FFO�CPFUF�WBO�FFO�HFNFFOUF�0NHFWJOHTEJFOTU�*OTQFDUJF�4PDJBMF�;BLFO�FO�8FSLHFMFHFOIFJE�FUD�
 

Toelichting: 
Schikking:�)FU�0.�LBO�WPPS�FFO�BBOUBM�WFFM�WPPSLPNFOEF�TUSBƚBSF�GFJUFO�[FMG�TUSBƊFO�PQMFHHFO��%JU�HFCFVSU�JO�EF�WPSN�
WBO�FFO�TUSBƚFTDIJLLJOH�	EF[F�LBO�CFTUBBO�VJU�FFO�CPFUF�UBBLTUSBG�FFO�NBBUSFHFM�PG�FFO�BBOXJK[JOH
�PG�JO�EF�WPSN�WBO�FFO�
USBOTBDUJFWPPSTUFM��"MT�EF�WFSEBDIUF�BLLPPSE�HBBU�NFU�IFU�WPPSTUFM�IPFGU�EF[F�OJFU�NFFS�WPPS�EF�SFDIUFS�UF�WFSTDIJKOFO�
Herroepelijk veroordeeld: het vonnis kan nog herroepen worden / er kan nog hoger beroep worden ingesteld / er loopt een hoger beroep.
Onherroepelijk veroordeeld: het vonnis staat vast, er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld.

       Nee �������+B�EF�WPMHFOEF�	SFDIUT
QFSTPOFO�

���OBBN datum 	TUSBƚBBS
�GFJU

���OBBN datum 	TUSBƚBBS
�GFJU

���OBBN datum 	TUSBƚBBS
�GFJU

���OBBN datum 	TUSBƚBBS
�GFJU

���OBBN datum 	TUSBƚBBS
�GFJU

���(&(&7&/4�#&530,,&/&/�#*+�68�0/%&3/&.*/(

A. Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken als:
• bestuurder
• aandeelhouder
• vennoot
• gemachtigde
• gevolmachtigde

Vergunning bij afdeling kenmerk/adres

4VCTJEJF�CJK�BGEFMJOH kenmerk/adres

Gemeentelijke vastgoedtransctie kenmerk/adres

Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden en
NBUFO�JO�PQ�EF�CJKMBHF�UFO[JK�V�

in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de gemeente heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen 
FO�PG�SFDIUTWPSN�WBO�VX�POEFSOFNJOH�OJFU�[JKO�HFXJK[JHE��(FFG�EF�BGEFMJOH�BBO�XBBSCJK�V�EF�BGHFMPQFO�UXBBMG�NBBOEFO�FFO�
Bibob formulier heeft ingeleverd en geef het adres waarop de aanvraag betrekking heeft:

���"/%&3&�#&4-6*5&/

Is in de afgelopen vijf jaar van u, uw onderneming en/of de op de bijlage genoemde personen in Nederland of in het buitenland:

een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd? 

        Nee         Ja, reden

een onderneming/pand/erf op last van op last van een burgemeester gesloten?

        Nee         Ja, reden

FFO�IBOEIBWJOHTCFTMVJU�PQHFMFHE�	CFTMVJU�WBO�EF�	HFNFFOUFMJKLF
�PWFSIFJE
�CJKW��FFO�MBTU�POEFS�EXBOHTPN 

        Nee         Ja, reden

• -FWFS�FFO�LPQJF�WBO�IFU�CFUSFƊFOEF�CFTMVJU�JO



8. FINANCIERING

"��8PSEU�EF�WBTUHPFEUSBOTBDUJF�	NFEF
�HFƋOBODJFSE�NFU�FJHFO�WFSNPHFO 
	.FU�ƋOBODJFSJOH�WBTUHPFEUSBOTBDUJF�XPSEU�CFEPFME��BBOLPPQ�WBO�IFU�WBTUHPFE�CPVXLPTUFO�FO�DBOPO��&JHFO�WFSNPHFO�JT�HFME�EBU�
OJFU�HFMFFOE�JT�CJK�BOEFSFO�NBBS�WBO�V[FMG�JT


        Nee, ga door naar B         Ja, bedrag €

Geef aan hoe u dit eigen vermogen heeft verkregen

Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt. Bijvoorbeeld:
• loon uit arbeid: jaaropgaven, aanslagen inkomstenbelasting, loonstroken van het afgelopen half jaar
• VJU�TQBBSUFHPFEFO��BBOHJGUFO�JOLPNTUFOCFMBTUJOH�SFDFOU�SFLFOJOHPWFS[JDIU�XBBSVJU�IFU�TBMEP�CMJKLU
• XJOTU�VJU�FFO�POEFSOFNJOH��EF�KBBSSFLFOJOHFO�WBO�EF�ESJF�CPFLKBSFO�WPPSBGHBBOEF�BBO�EF�BBOWSBBH�LXBSUBBMPWFS[JDIUFO�

BBOTMBHFO�PN[FUCFMBTUJOH�WBO�IFU�BGHFMPQFO�KBBS�BBOTMBHFO�JOLPNTUFOCFMBTUJOH�WBO�EF�BGHFMPQFO�ESJF�KBSFO
• uit erfenis: notariële akte, rekeningafschriften
• schenking: bewijs belastingdienst,  rekeningafschriften
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       Nee �������+B�EF�WPMHFOEF�	SFDIUT
QFSTPOFO�

���/BBN�ƋOBODJFS #4/���,W,�OVNNFS Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

���/BBN�ƋOBODJFS #4/���,W,�OVNNFS Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

���/BBN�ƋOBODJFS #4/���,W,�OVNNFS Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

���/BBN�ƋOBODJFS #4/���,W,�OVNNFS Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

B. Wordt de vastgoedtransactie�	NFEF
�HFƋOBODJFSE�NFU�WSFFNE�WFSNPHFO 
	7SFFNE�WFSNPHFO�JT�HFME�EBU�V�WPPS�FFO�CFQBBMEF�QFSJPEF�MFFOU�WBO�EFSEFO��CJKW��WBO�GBNJMJF�WSJFOEFO�PG�WBO�FFO�CBOL


Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt: 
• 1FS�ƋOBODJFSJOH�HBSBOUTUFMMJOH�FFO�ƋOBODJªMF�PWFSFFOLPNTU��	*OEJFO�TQSBLF�JT�WBO�FFO�MFOJOH�FFO�EPPS�CFJEF�QBSUJKFO�POEFSUFLFOEF�

PWFSFFOLPNTU�IJFSWBO�PWFSMFHHFO��*OEJFO�EF[F�MFOJOH�XPSEU�WFSTUSFLU�EPPS�FFO�CBOL�EBO�FFO�LPQJF�WBO�EF[F�MFFOPWFSFFOLPNTU�
WFSTUSFLLFO�EJF�WPPS[JFO�JT�WBO�FFO�PSJHJOFMF�TUFNQFM�FO�IBOEUFLFOJOH�WBO�EF�CBOL
�

• 1FS�ƋOBODJFSJOH�CFXJKTTUVLLFO�XBBSVJU�CMJKLU�EBU��IFU�HFMFFOEF�CFESBH�EBBEXFSLFMJKL�JT�WFSTUSFLU�BBO�V�EPPS�EF�ƋOBODJFS�	CJKW��
SFLFOJOHBGTDISJGUFO
�FO�EBU�V�IFU�CFESBH�IFFGU�POUWBOHFO�WBO�EF�ƋOBODJFS�	CJKW��SFLFOJOHBGTDISJGUFO
�

• 1FS�ƋOBODJFSJOH�CFXJKTTUVLLFO�XBBSVJU�EF�IFSLPNTU�WBO�IFU�WFSNPHFO�WBO�EF�ƋOBODJFS�CMJKLU�	CJKWPPSCFFME�KBBSSFLFOJOHFO�
KBBSPQHBWFO��CFMBTUJOHBBOTMBHFO�WBO�EF�ƋOBODJFS
�

• 8BOOFFS�EF�MFOJOH�OJFU�EPPS�FFO�CBOL�WFSTUSFLU�XPSEU�FO�EF�MFOJOH�BƠPNTUJH�WBO�FFO�MBOE�CVJUFO�EF�&6�EBO�MFWFSU�V�PPL�JO��
een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/
buitenlandse-documenten-legaliseren.

       Nee ��������+B�EF�WPMHFOEF�	SFDIUT
QFSTPOFO�

���/BBN�TDIVMEFJTFS #4/���,W,�OVNNFS Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

���/BBN�TDIVMEFJTFS #4/���,W,�OVNNFS Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

���/BBN�TDIVMEFJTFS #4/���,W,�OVNNFS Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

���/BBN�TDIVMEFJTFS #4/���,W,�OVNNFS Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

$��)FFGU�V�NPNFOUFFM�PQFOTUBBOEF�TDIVMEFO 
	)JFSPOEFS�XPSEFO�PPL�TDIVMEFO�BBO�EF�#FMBTUJOHEJFOTU�WFSTUBBO
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���(&#36*,�7"/�)&5�7"45(0&%

A. In welke hoedanigheid koopt u het vastgoedobject?

�������"MT�CFMFHHFS�

Naam

#4/���,W,�OVNNFS

"ESFT Geboortedatum en plaats

�������"MT�FJOEHFCSVJLFS�

Naam

#4/���,W,�OVNNFS

"ESFT Geboortedatum en plaats

�������"OEFST�OBNFMJKL�

Naam

#4/���,W,�OVNNFS

"ESFT Geboortedatum en plaats

B. Wie is de eindgebruiker/hoofdgebruiker/huurder (niet van toepassing bij verhuren woningen)?

       eindgebruiker         hoofdgebruiker         huurder

Naam

#4/���,W,�OVNNFS

"ESFT Geboortedatum en plaats

����07&3*(&�7"45(0&%53"/4"$5*&4�&/Ʋ0'�#&4-6*5&/

Heeft u bij een gemeente in de afgelopen vijf jaar een vastgoedtransactie afgesloten?

       Nee         Ja, adres en datum: 

����0/%&35&,&/*/(�$0/53"$541"35*+�Ʋ�(&."$)5*(%&

Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam Datum

Handtekening

• Lever een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager in.
• Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in en een kopie van uw geldig 

legitimatiebewijs.

LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?
• De gemeente kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.
• Bij een vastgoedtransactie met meerdere contractspartijen dient elke contractspartij een Bibob-formulier in te vullen.
• Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als contractspartij verantwoordelijk voor het volledig en 

naar waarheid invullen van dit formulier. 


	Koop vastgoedobject  grond: Off
	Verhuur van vastgoedobjectgrond: Off
	7FTUJHFO BLFMJKL SFDIU: Off
	OUFSJFVSF PWFSFFOLPNTU: Off
	Verkoop vastgoedobjectgrond: Off
	SGQBDIU  XJKJHJOH FSGQBDIUSFDIU: Off
	SGQBDIU  HSPOEVJUHJGUF: Off
	Optieovereenkomst: Off
	Toestemming vervreemding erfpacht: Off
	Huur vastgoedobjectgrond: Off
	Huur indeplaatsstelling: Off
	Gebruik vastgoedobject: Off
	Intentieovereenkomst: Off
	Overig: Off
	MT OBUVVSMJKL QFSTPPO  HB OBBS WSBBH: Off
	MT SFDIUTQFSTPPO  HB OBBS WSBBH: Off
	DIUFSOBBN: 
	Voornamen: 
	Geboortedatum: 
	ESFT: 
	Postcode en plaats: 
	VSHFSTFSWJDFOVNNFS	4: 
	Telefoonnummer: 
	Email: 
	FONBOTBBL: Off
	7FOOPPUTDIBQ POEFS SNB: Off
	Commanditaire vennootschap: Off
	Maatschap: Off
	Coöperatie: Off
	Buitenlandse rechtspersoon namelijk: Off
	Besloten vennootschap: Off
	BBNMPF WFOOPPUTDIBQ: Off
	Vereniging: Off
	4UJDIUJOH: Off
	OEFST  OBNFMJKL: Off
	4UBUVUBJSFOBBN: 
	Handelsnamen: 
	KvKnummer: 
	ESFTIPPGEWFTUJHJOH: 
	Postcode en plaats_2: 
	Telefoon hoofdvestiging: 
	Website: 
	Nee: 
	undefined: Off
	Ja bij afdeling: 
	undefined_2: Off
	4VCTJEJF: 
	kenmerkaanvraagdatum: 
	Gemeentelijke vastgoedtransctie: 
	kenmerkaanvraagdatum_2: 
	in de afgelopen twaalf maanden een Bibobformulier bij de gemeente heeft ingeleverd en de hierboven genoemde personen: Off
	Vergunning bij afdeling: 
	kenmerkadres: 
	4VCTJEJFCJKBGEFMJOH: 
	kenmerkadres_2: 
	Gemeentelijke vastgoedtransctie_2: 
	kenmerkadres_3: 
	Nee_2: 
	undefined_3: Off
	fill_6: 
	OBBN: 
	OBBN_2: 
	datum: 
	TUSBšBBS
GFJU: 
	OBBN_3: 
	datum_2: 
	TUSBšBBS
GFJU_2: 
	OBBN_4: 
	datum_3: 
	TUSBšBBS
GFJU_3: 
	OBBN_5: 
	datum_4: 
	TUSBšBBS
GFJU_4: 
	Nee_3: Off
	Ja reden: Off
	Nee_4: Off
	Ja reden_2: Off
	Nee_5: Off
	Ja reden_3: Off
	Nee ga door naar B: Off
	Ja bedrag €: Off
	Nee_6: 
	undefined_4: Off
	fill_2: 
	BBNOBODJFS: 
	4WOVNNFS: 
	Bedrag  €: 
	ESFT_2: 
	Geboortedatum en plaats: 
	BBNOBODJFS_2: 
	ESFT_3: 
	BBNOBODJFS_3: 
	BBNOBODJFS_4: 
	ESFT_4: 
	Geboortedatum en plaats_2: 
	Nee_7: 
	undefined_5: Off
	fill_5: 
	BBNTDIVMEFJTFS: 
	ESFT_5: 
	Geboortedatum en plaats_3: 
	BBNTDIVMEFJTFS_2: 
	ESFT_6: 
	Geboortedatum en plaats_4: 
	BBNTDIVMEFJTFS_3: 
	ESFT_7: 
	Geboortedatum en plaats_5: 
	BBNTDIVMEFJTFS_4: 
	ESFT_8: 
	Geboortedatum en plaats_6: 
	MTCFMFHHFS: 
	Naam: 
	4WOVNNFS_2: 
	MTFJOEHFCSVJLFS: 
	Naam_2: 
	4WOVNNFS_3: 
	fill_9: 
	Naam_3: 
	4WOVNNFS_4: 
	eindgebruiker: 
	undefined_6: Off
	hoofdgebruiker: 
	undefined_7: Off
	huurder: 
	undefined_8: Off
	Naam_4: 
	4WOVNNFS_5: 
	Nee_8: 
	undefined_9: Off
	Ja adres en datum: 
	undefined_10: Off
	Naam_5: 
	Datum: 
	Handtekening: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 


