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Van advertentiekruier tot reclameadviesbureau



Misschien zijn in dit boek illustraties opgenomen, waarvan de makers – 
ondanks alle naspeuringen – niet te achterhalen waren, zodat de auteur 
onbedoeld niet aan uit het copyright voortvloeiende verplichtingen heeft 
kunnen voldoen. Rechthebbenden wordt verzocht zich in voorkomende 
gevallen met de uitgever in verbinding te stellen.
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