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In het nationaal voorwoord is de tabel gecorrigeerd.
In de tweede kolom (insteekdiepte) is voor de middellijn van 160 mm "46" vervangen door "50"
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Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

Vervang de tabel in het nationaal voorwoord door de volgende tabel:

Normcommissie 349 070 "Kunststofleidingsystemen"
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Voorwaarden
• 	De prijzen zijn geldig
tot 31 december 2018,
tenzij anders aangegeven.
• Alle prijzen zijn excl. btw,
verzend- en handelingskosten
en onder voorbehoud bij
o.m. ISO- en IEC-normen.
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pdf, dan betaalt u geen
handeling en verzendkosten.
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015 2 690 391, dagelijks
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• U kunt onze algemene
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