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Gefeliciteerd met uw aankoop van deze 

EnVivo 8GB MP4-speler met tv-out. We raden 

u aan deze handleiding nauwkeurig door te 

lezen voor gebruik van uw speler. 

• Om betere service te verlenen, kan de 

inhoud van deze handleiding 

veranderingen ondergaan in toekom- 

stige versies, omdat de specificaties en 

functies van het product onderhevig zijn 

aan verandering.  

• De afbeeldingen met schermweergaves 

in deze gebruikershandleiding zijn 

uitsluitend ter illustratie. Daadwerkelijke 

schermweergaves kunnen verschillen op 

uw apparaat. 

• BELANGRIJK: Zet de speler aan als u deze 

wilt opladen. 
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HOOFDFUNCTIES  

• 4.3” TFT-scherm met 480*272 resolutie. 

• Ondersteunt o.a. APE, FLAC, MP3, WMA, 

OGG en WAV muziekformaten. 

• Ondersteunt TF-card. Ondersteunde 

capaciteit: 128MB~8GB. 

• Ondersteunt o.a. MPEG-4 (AVI), RM, 

RMVB, FLV, 3GP, MPG, VOB, MP4, WMV, 

MOV  videofor maten; ondersteuning 

voor H.264 versleuteling; ondersteuning 

voor high-definition TV-UIT, 

ondersteuning voor 720P(YPbPr) uitvoer. 

• Ondersteunt JPEG, BMP en GIF 

afbeeldingsformaten met diaweergave, 

automatische afbeeldingsweergave, 

roteren en de foto kan worden 

ingesteld als achtergrond. 
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• Volledig touch screen, met slide 

operation. 

• Ondersteunt kalender met kladblok 

functie. 

• Ingebouwde microfoon, lange 

opnametijd.  

• Energie-bespaarfunctie. 

• Ondersteuning voor meerdere talen. 

• Ondersteunt FM-radio. 

• Ondersteunt WIN2000, WIN XP. 

• Ondersteunt E-book lezen. 

• Ondersteunt firmware updates. 

• Ondersteunt multitask functies; 

tegelijkertijd E-book lezen en muziek 

beluisteren. 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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DE SPELER EN DE TOUCH FUNCTIONALITEIT 

ON/ OFF/HOLD

        
 
 

In het hoofdmenu kunt u het aanraak- 

scherm gebruiken om functies te selecteren 

en naar het submenu te gaan. 
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Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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In- en uitschakelen  
 

Inschakelen:   

Houdt de power knop ingedrukt voor 

ongeveer 5 seconden om naar het 

hoofdmenu te gaan. Als het apparaat is 

ingeschakeld, druk kort op de power knop 

om het scherm te vergrendelen, druk 

nogmaals om te ontgrendelen. 
 

Uitschakelen:  

Om de speler uit te schakelen, houdt u de 

power knop ongeveer 5 seconden 

ingedrukt. U kunt de speler altijd op deze 

manier uitschakelen, ongeacht het menu 

waarin u zich bevindt. 

Hold knop: Druk op  om de toetsen te 

vergrendelen of ontgrendelen.  
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HOOFDMENU  

In het hoofdmenu, druk op het  icoon 

bovenin het scherm om de statusbalk te 

laten verschijnen of verdwijnen.  

Druk op een desktop icoon gedurende 2 

seconden om het te verplaatsen. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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SPEEL MUZIEK 

In het hoofdmenu, selecteer  en 

klik om te starten. Selecteer alle muziek, klik 

om te starten. Selecteer alle muziek, klik om 

naar de lijst met muziekbestanden te gaan 

en selecteer de muziek die u wenst af te 

spelen zoals hieronder:  
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Klik op  om alle muziek- bestanden 

te bekijken. 

Klik op  om nummers te sorteren op 

artiestnaam. 

Klik op  om nummers te sorteren op 

bijzonderheid.  

Klik op  om nummers te sorteren op 

genre. 

Klik op  om de favorieten te bekijken. 

Klik op  om het medium te upgraden 

(dit is een wijziging van het apparaat) of 
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verversen (dit is zoeken op nieuwe 

nummers).   

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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Gebruiksfunctie 

In muziek afspeel modus, versleep  om 

snel vooruit of achteruit te spoelen. Klik op 

 om het vorige nummer af te spelen 

en klik op  om het volgende nummer 

af te spelen. Klik op  om het afspelen te 

starten of pauzeren.  

Klik op  om terug te gaan naar het 

vorige menu. Versleep  op de balk 

 om het volume aan te 

passen.  
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Tijdens het afspelen van muziek kunt u de 

bovenste zwarte statusbalk omlaag slepen 

om het submenu binnen te gaan om 

herhaalmodus, afspeelmodus, EQ modus en 

dergelijke in te stellen. Klik op  om 

direct terug te gaan naar het hoofdscherm.  

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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Instellingen menu 

1. Herhalingsopties 

In afspeelmodus, klik  om te wisselen 

tussen de verschillende afspeelmodes, 

namelijk: Alles herhalen, Alles, Herhalen, 

Éénmaal, Intro voor selectie. 

 

2. Songteksten  

Als u een nummer afspeelt met songteksten, 

kunt u op het  icoon aan de 

linkerzijde van het scherm drukken om de 

songtekst weer te geven of te verbergen.  
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3. EQ setup 

In afspeelmodus, klik  om te 

schakelen tussen de verschillende EQ 

modes, namelijk: Normaal, MSEQ, Rock, Pop, 

Classic, Bass, Jazz, Handmatige EQ instelling. 
 
Opmerking:  

1. U kunt opmerken dat een aantal 

MP3/WMA bestanden die zijn uitgerust 

met een speciale code niet afgespeeld 

kunnen worden door de speler. Pas 

deze bestanden één voor één aan met 

een conversie tool en kopieer ze 

vervolgens nogmaals naar de speler. 

2. APE ondersteunt alleen: NORMAAL of 

3.95, 3.97, 3.98, 3.99 versies en FAST 

compress versie! 
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VIDEO AFSPEELMODUS 

In het hoofdmenu, klik op  om de 

afspeellijst weer te geven en het bestand 

dat u wenst af te spelen te selecteren: 

             

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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Hoofdfuncties 

Klik op   om naar het vorige video- 

bestand te gaan en klik op  om naar 

het vorige video- bestand te gaan. Klik op 

 om het afspelen te starten of pauzeren. 

Klik op  om terug te keren naar het 
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vorige menu. Tijdens het afpelen kunt u 

klikken op  om het volume 

aan te passen. Klik op  om direct 

terug te keren naar het hoofdmenu. 

 

1. Snel vooruit of snel achteruit 

Versleep  om te zoeken in de film. 

 

2. Weergave van ondertiteling van films 

Als het videobestand beschikt over een 

ondertitelingsbestand, klik op  om de 

ondertiteling weer te geven en klik 

nogmaals op het icoon om de ondertiteling 

te verbergen. 
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3. Geluidsspoor  

Klik op  om het geluidsspoor te 

selecteren. 
 

4. Schakel tussen de speler en uw TV 

Klik op   om te schakelen tussen het 

scherm van de speler en uw TV-scherm. Als 

de speler niet correct is aangesloten op uw 

TV, zal het scherm zwart worden. Het scherm 

zal weer oplichten door er kort op te klikken. 
 

5. Beeldverhouding 

Klik op  om de beeldverhouding te 

selecteren. Verschillende video’s hebben 

verschillende beeldverhoudingen. Klik op 

 om terug te keren naar het vorige 

menu. 
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6. Ondersteunde formaten 

MPEG-4 (AVI), RM, RMVB, FLV, 3GP, MPG, 

VOB, MP4, WMV, MOV etc. videoformaten 
 

• AVI formaat video ondersteuning 

resolutie tot 640×480 met CODEC Coder 

Decode: XviD 

• AVI formaat video ondersteuning 

resolutie tot 1280×720 met CODEC 

Coder Decode: DivX 

• RMVB formaat video ondersteuning 

resolutie tot 1280×720 met CODEC 

Coder Decode: RV40 

• FLV formaat video ondersteuning 

resolutie tot 720×405 met CODEC Coder 

Decode: H.263 

• DAT formaat video ondersteuning 

resolutie tot 352×240 met CODEC Coder 

Decode: MPEG1 
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• MPG formaat video ondersteuning 

resolutie tot 528×288 met CODEC Coder 

Decode: MPEG1 

• VOB formaat video ondersteuning 

resolutie tot 720×480 met CODEC Coder 

Decode: MPEG2 

• MPG formaat video ondersteuning 

resolutie tot 720×480 met CODEC Coder 

Decode: MPEG2 

• MP4 formaat video ondersteuning 

resolutie tot 720×480 met CODEC Coder 

Decode: H.264 

• MKV formaat video ondersteuning 

resolutie tot 1024×576 met CODEC 

Coder Decode: H.264 

• AVI formaat video ondersteuning 

resolutie tot 960×528 met CODEC Coder 

Decode: H.264 
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• MOV formaat video ondersteuning 

resolutie tot 720×576 met CODEC Coder 

Decode: H.264 

• MOV formaat video ondersteuning 

resolutie tot 352×288 met CODEC Code 

Decode: H.264 

 

Opmerking: De bovengenoemde 

videoformaten zijn ondersteund, maar 

alleen ter referentie, aangezien sommige 

factoren, zoals code rate, code decode en 

resolutie de afspeelkwaliteit van de 

videoformaten kunnen aantasten. Mocht 

de speler de video’s niet vloeiend afspelen 

of een foutmelding geven, gebruik de video 

conversie tool om de videobestanden te 

converteren. 
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FOTOWEERGAVE 

In het hoofdmenu, klik op  om de 

fotolijst weer te geven. Sleep op en neer om 

een foto te selecteren, en klik voor 

weergave op volledig scherm. 

 

 



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  
op met Teknihall support: 0900 400 2001   27 
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut  
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl. PO-1128 

 

 

 

 

In- en uitzoomen 

Klik op  om in- en uit te 

zoomen. 

 

Foto rotatie 

Klik op  om met de klok 

mee of tegen de klok in te draaien. 
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Stel foto in als achtergrond  

Klik op  om de huidige foto als 

bureaubladachtergrond in te stellen. 

 

Automatische weergave 

Klik op  om automatische 

fotoweergave te starten. Klik op 

 om de intervaltijd in te 

stellen. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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Opmerking: 

1. Sommige JPEG fotobestanden gebruikt 

op een iPod kunnen niet worden 

weergegeven op deze speler. Gebruik 

de Windows assertive draw tool om te 

converteren en kopieer vervol- gens de 

bestanden naar de speler om ze te 

bekijken. 

2. Foto’s met een groot aantal pixels 

worden langzaam weergegeven. De 

speler kan ook iets langzamer zijn bij het 

bekijken van foto’s als u ondertussen 

muziek afspeelt. Het apparaat kan ook 

langzamer zijn als u foto’s bekijkt of 

muziek afspeelt vanaf een externe 

geheugenkaart. 
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3. Maximale ondersteuning JPEG:  

6000*6000 pixels. 

Maximale ondersteuning GIF: 900*900 

pixels. 

Klik op  om terug te keren naar het 

vorige menu. Klik op  om direct terug 

te keren naar het hoofdmenu. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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FM RADIO 

In het hoofdmenu, klik op  om de FM 

modus te starten.  

 

 

Automatisch frequentie zoeken 

Klik op  om de frequentie aan 
te passen. 
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Volume aanpassing 

Versleep  om het volume 

aan te passen. 

 

 

FM opname 

Druk op  om de huidige zender op 

te nemen. 

 

Ga naar het submenu 

Sleep de statusbalk omlaag door te klikken, 

vast te houden en te slepen om de functie 

instellingen aan te kunnen passen, namelijk: 

Handmatig zoeken, Automatisch zoeken, 

Zender opslaan, Zender uitlichten, Ont- 

vangstgebied, Stereo instellingen. 
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Verlaten  

Klik op  om terug te keren naar het 

vorige menu. Klik op  om direct terug 

te keren naar het hoofdmenu. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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OPNAME 

In het hoofdmenu, klik op  om de 

opname interface te starten. 

 

 

In het opnamemenu, klik op  om te 

beginnen met opnemen. Klik op  om 
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te pauzeren. Klik op  om het 

opgenomen bestand op te slaan. Klik op 

 om terug te keren naar het vorige 

menu. Klik op  om direct terug te 

keren naar het hoofdmenu. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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E-BOOK  

In het hoofdmenu klik op  om de 

E-book afspeellijst te starten. Schuif het 

scherm omhoog en omlaag om het 

gewenste bestand te selecteren, en klik om 

het te openen en lezen. Tijdens het lezen, 

druk gedurende twee seconden op het 

scherm om het submenu te openen. Klik op 

 om terug te gaan naar het vorige 

menu. 

    

   

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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Pagina verspringen 

Schuif naar links en rechts om de pagina’s 

vooruit en terug te bladeren. 

      

Sla bladwijzer op 

Klik op  om een bladwijzer op te 

slaan. 

      

Bladwijzer laden 

Klik op  om een bladwijzer te laden, 

schuif omhoog en omlaag om de gewenste 

bladwijzer te selecteren. Als u op de rode X 

klikt, kunt u de huidige bladwijzer 

verwijderen. 
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Lettergrootte 

Klik op  om de lettergrootte te 

selecteren. Als u herhaaldelijk op het icoon 

klikt kunt u schakelen tussen de verschillende 

letterformaten. 

 

Achtergrondkleur  

Klik op  om verschillende 

achtergrondkleuren te selecteren. Als u 

herhaaldelijk op het icon klikt kunt u 

schakelen tussen de verschilende kleuren. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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Handmatige paginaselectie 

 

Klik op  om de pagina die u wenst 

te lezen te selecteren. Klik op   

om te bevestigen.  
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Automatisch pagina verspringen 

Klik op  om automatisch verspringen 

te selecteren. Klik op  

om de intervaltijd te selecteren. 

Klik op  om terug te keren naar het 

vorige menu. Klik op  om direct 

terug te keren naar het hoofdmenu. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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VERKENNER  

In het hoofdmenu, klik op  om naar 

de verkennerlijst te gaan. Als u een TF kaart 

invoert, wordt in het keuzescherm Flash & TF 

card zichtbaar, waarmee u deze kaart kunt 

kiezen. 
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Selecteer bestand  

Beweeg het scherm omhoog en omlaag om 

het bestand te selecteren en klik om het 

gewenste bestand te openen. 
 
Bestand verwijderen  

Klik op het rode X icoon om het huidige 

bestand te verwijderen. 
 
Zoeken  

Klik op  om een bestands- 

naam in te voeren. 

Klik op  om terug te keren naar het 

vorige menu. Klik op  om direct terug 

te keren naar het hoofdmenu. 
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INSTELLINGEN 

In het hoofdmenu klik op  om het 

instellingenmenu te openen. Klik op 

 om in te stellen. Klik op  

om terug te keren naar het hoofdmenu.  
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Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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Helderheid  

Er zijn sterktes te selecteren.  

 

Talen  

U kunt kiezen uit verscheidene talen. 

 

TV mode 

Er zijn 5 TV input modes te selecteren: CVBS 

PAL, CVBS NTSC, YPbPr480, YPbPr576, 

YPbPr720. 

 

TV scherm formaat  

U kunt kiezen uit drie scherm- formaten: klein, 

gemiddeld en groot.  

 

Systeemtijd  

Hier kunt u de datum en tijd instellen.         

 



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  
op met Teknihall support: 0900 400 2001   47 
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut  
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl. PO-1128 

 

 

Lichttijd  

Hier kunt u instellen hoe lang het schermlicht 

aanblijft. Ook kunt u kiezen voor “Altijd aan”. 

 

Automatisch uitschakelen  

U kunt kiezen uit: 3 minuten, 5 minuten, 10 

minuten, 15 minuten, 20 minuten of niet 

automatisch uitschakelen. 

 

Automatisch slapen  

U kunt kiezen uit: 3 minuten, 5 minuten, 10 

minuten, 15 minuten, 20 minuten of niet 

automatisch uitschakelen. 

 

Fabrieksinstellingen terugzetten  

U kunt kiezen om de speler te resetten naar 

de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. 
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Systeeminformatie  

U kunt informatie zien over de omvang van 

het interne geheugen, omvang van 

geheugenkaarten etc.  

 

Touch screen kalibratie                                

Druk vijfmaal op de “+” om de kalibratie van 

het Touch screen te voltooien en verlaat het 

scherm alleen als de kalibratie correct is 

verlopen. 

Klik op  om terug te keren naar het 

vorige menu.  

Klik op  om direct terug te keren naar 

het hoofdmenu. 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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KALENDER  

Klik op  om naar de kalender te 

gaan. Klik op   om de datum te 

selecteren. U kunt per dag memo’s schrijven 

aan de linkerzijde door te klikken op de plek 

op het scherm. Klik op  om de huidige 

content te verwijderen. 
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Klik op  om terug te keren naar het 

vorige menu.  

Klik op  om direct terug te keren naar 

het hoofdmenu.  

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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REKENMACHINE 

Klik op  om te beginnen:  

 

Klik op  om terug te keren naar het 

vorige menu.  

Klik op  om direct terug te keren naar 

het hoofdmenu. 
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VIDEO UITVOER  

Als u gebruik maakt van een van de 

volgende TV modes: YPbPr 480, YPbPr 576, 

YPbPr 720, sluit de TV als volgt aan: 

Open het videobestand op de statusbalk. 

Klik op  om te schakelen naar 

weergave op het TV scherm. Verbind de 

audiokabel met twee pinnen tussen  

op het apparaat en de audio ingang van 

de TV, Verbind vervolgens de video kabel 

met drie pinnen tussen  op het 

apparaat en de YPbPr ingang van de TV 

(sluit aan overeenkomstig met de 

bijpassende kleur). Selecteer YPbPr als TV 
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modus. Nu kunt u video bekijken in high 

definition.  
 
Als u gebruik maakt van een van de 

volgende TV modes: CVBS PAL, CVBS NTSC, 

sluit de TV als volgt aan: 

Open het videobestand op de statusbalk. 

Klik op  om te schakelen naar 

weergave op het TV scherm. Verbind de 

audiokabel met twee pinnen tussen  

op het apparaat en de audio ingang van 

de TV, Verbind vervolgens de video kabel 

met drie pinnen tussen  op het 

apparaat en de video ingang van de TV. 

Selecteer TV input als TV modus. Nu kunt u 

video bekijken op uw TV. 
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GEBRUIK VAN EEN TF KAART  

 

Voer TF kaart in  

Voer de TF kaart in in de speler. Wanneer de 

kaart zichtbaar wordt in het scherm, druk 

nogmaals om te verlaten. 
 
Lees de bestanden op de TF kaart  

Voer uw TF kaart in in de speler en selecteer 

Explorer in het hoofdmenu om te beginnen. 

Selecteer TF card en klik op de bestanden te 

lezen. 
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Opmerking: De TF kaart niet uitnemen of 

verwisselen tijdens het lezen. Neem de kaart 

uit nadat de bewerking is afgerond. 

 

USB WEERGAVE MODUS 

Dit product is uitgerust met een high-speed 

USB2.0 interface, de standaard voor 

mobiele harde schijven. Na verbinden met 

de PC (enige seconden wachten) zal de 

speler laten zien  in online modus te zijn. U 

kunt nu de mobiele schijf lezen door de 

klikken op “My computer” op de computer. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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OPLADEN 

U kunt de speler opladen door de speler via 

de USB kabel te verbinden met de PC of een 

lader. 

Tijdens het laden zal de batterijindicator 

laten zien dat de speler aan het opladen is. 

Nadat het laden is voltooid ziet het icoon er 

uit als een volledig opgeladen batterij, maar 

dient u nog steeds een extra uur op te laden. 

De batterij is pas na 5 uur volledig 

opgeladen. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste 

firmware updates. 
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PROBLEEMOPLOSSING 

De speler kan niet inschakelen  

Controleer of de batterij genoeg spanning 

heeft. 

Controleer of het apparaat is vastgelopen 

als gevolg van incorrect gebruik, druk in dit 

geval de reset knop in met een puntig 

voorwerp om de speler te resetten. 

 

Geen geluid 

Controleer of het volume niet op  staat en 

de hoofdtelefoon correct is aangesloten. 

 

Ruis 

Controleer of het kopje van de hoofd- 

telefoon schoon is. 

Controleer of het muziekbestand is 

beschadigd. Probeer een ander bestand af 
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te spelen om te bevestigen. Beschadigde 

MP3 bestanden kunnen ruis hebben of zelfs 

helemaal niet worden afgespeeld. 

 

Vreemde karakters op het scherm 

Controleer of u de juiste taal heeft ingesteld. 

 

Kan geen muziek downloaden 

Controleer of de speler correct is 

aangesloten op de PC. 

Controleer of er genoeg vrij geheugen is. 

Controleer of de USB kabel in goede staat is. 

 

Kan geen video, muziek, afbeel- dingen 

bekijken of afspelen  

Controleer of het formaat juist is. 

 

Touch functie is niet gevoelig 

Kalibreer het scherm. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Scherm  4.3 inch TFT, resolutie: 480*272 

Aanslui- 

ting op PC 
High speed USB 2.0 

Geheu- 

gen  
128MB—8GB 

 

Stroom- 

voeding 

 

Afspeel- tijd 

Lithium batterij, 1200mA 

Ongeveer 3~4 uur voor video- 

weergave (via hoofdtelefoon) 

Ongeveer 20 uur voor geluidsweer- 

gave (leeg scherm, energiebespa- 

ring en geluid via hoofdtelefoon) 

Geluids-op

name 

Sample rate 8KHZ/16KHZ 

Microfoon 

opname 

formaat 

WAV(32K 

bps/64Kbps) 

Opname tijd 
Max 64 uur (1GB 

capaciteit)  
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Audio afspelen 

 

Max. 

output 

(L)10mw + 

(R )10mw (32ohm) 

MP3 bit rate 64Kbps ~ 320Kbps 

WMA bit 

rate  
64k bps ~320k bps 

Frequentie 

response 
20Hz ~ 20KHz 

SNR > 90DB 

Distortion 

rate 
0.03% 

Gebruiks- 

temperatuur 

-5 to 40 graden 

Taal 

Verscheidene talen, waar- onder 

Nederlands, Deens, Engels, Duits, 

etc.  

Onder steunde 

besturings- 

systemen 

Windows 2000/XP/Vista/7 



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  
op met Teknihall support: 0900 400 2001   61 
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut  
info@teknihall.nl / www.teknihall.nl. PO-1128 

 

 

VERWIJDERING 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrische en elektronische 
apparatuur (EEE) bevat 
materialen, delen en inhoud die 
gevaarlijk kunnen zijn voor het 
milieu en schadelijk voor de 
menselijke gezondheid als afval 
bestaande uit elektrische en 
elektronische apparatuur (WEEE) 
niet correct wordt weggegooid. 
 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het 
WEEE logo (te zien links), zouden niet met 
het huishoudafval weggegooid moeten 
worden. Neem contact op met uw lokale 
autoriteit op het gebied van 
afvalver-werking, aangezien zij in staat 
zullen zijn om u details te geven over de 
mogelijk-heden voor recycling in uw 
omgeving. 
 


