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Auteursrecht
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet jo. Besluit van
27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te
Hoofddorp (Postbus 3051, 2130 KB) of contact op te nemen met de
uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van
artikel 161, vijfde lid, Auteurswet.
Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift strekt
zich tevens uit tot het in enige vorm elektronisch beschikbaar stellen.
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