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1. Samenvatting
Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 69% van de respondenten: "Katholiek".
Op vraag "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Nee".
Op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 40% van de respondenten: "Een paar
keer per jaar".
Op vraag "4 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 30% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 37% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen
antwoord (32%) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Kerkrade, waarbij 320 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Religie
1 Wat is uw religie?
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Op vraag "6 Wat is uw religie?" antwoordt 69% van de respondenten: "Katholiek".

Anders, namelijk













Apostolisch Genootschap
Doet er niet toe.
Fundamentalistisch Atheïst
Heeft er niks nee te maken
Hindoe
Ik ben een christen, niet gebonden aan een Kerk
Ik ben katholiek gedoopt en opgevoed maar nu doe ik er niets meer mee
Niet MEER religieus.
Oecumenische vrijdenkende christ
Progressieve Evolutionist
Spiritueel
Vrolijk ortodox

Toelichting
Katholiek

Protestants








Dit misbruik is door de media met de overtreffende trap geetaleerd . hij die
zonder zonde is gooie de eerste steen.
Gedoopt, maar niet gelovig en geen kerkganger
Ik ben katholiek gedoopt, maar doe er verder niets meer mee.
Maar niet pracktiserend
Niet praktiserend
Van oudsher, maar niet praktiserend.



Gedoopt maar niet gelovig.
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Atheïst



Het woord geloof impliseert dat er geen god is.

Anders,
namelijk



Ik vind de kerk(en) beschamend. zie onder ander uw eigen onderstaande tekst.
Veel wordt met de mantel der liefde bedekt, maar dat geldt dan alleen voor het
genootschap. De "gelovigen" zijn onbelangrijk.
In liefde werken aan menswaardige samenleving.


Ik ben niet
religieus






Ben katholiek gedoopt en opgevoed. Mijn geloof in een almachtige god heeft
plaats gemaakt voor een compleet ongeloof. In de geschiedenis van onze aarde
zijn vrijwel alle oorlogen veroorzaakt door gelovigen van een of andere religie.
Daarbinnen ontstaan voortdurend extremistische stromingen die niet begrijpen
willen dat deze aardbol voor en van ons allemaal is. Mijn levensovertuiging van
nu, ik ben de 70 gepasseerd, gaat zover dat ik vind dat de verenigde naties alle
godsdiensten en religies zou moeten verbieden en niet voortdurend moet
spreken van een mensenrecht in deze. Immers het zijn de religies die in de
geschiedenis van de aarde alleen maar altijd hebben gezorgd voor
onverdraagzaamheid, oorlogen en moordpartijen. Weg ermee! En dan heb ik het
nog niet eens over de seksuele mistoestanden die er op basis van macht binnen
die religies plaatsvinden.
Katholiek van huis uit. Echter al heel lang niet meer beleidend. Zie veel meer in
een humanistische levensvisie.
Maar ik geloof wel! Beter gezegd; Ik weet. Ik weet dat we zielen zijn in een
verpakking van vlees.Ik weet dat we keer op keer terugkomen om nieuwe lessen
te leren. (reïncarnatie) Ik weet dat alles energie/ vibratie/bewustzijn is. Ik weet
dat alles wat je denkt, zegt en doet, als een boomerang weer bij je terug komt.
(Wet van Karma). Etc.
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Met enige regelmaat komen er misbruikzaken aan het licht in de katholieke kerk.

2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw
religie?
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Op vraag "7 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:






















Absoluut
Afkeer van die schijnheiligheid
Afkeuring tegenover het katholieke system van toen. Hoop dat nu meer aandacht aan dit
onderwerp wordt geschonken.
Afschuw tov die religieuze club
Andere kijk op religie
Ben helemaal NIET gelovig meer
Ben kritischer geworde.
Ben niet meer RK.
Ben zelf slachtoffer geweest
Bevestigd mijn negatieve kijk op religie
Bevestigen mijn opvatting over de RK kerk en het vaticaan
Bevestiging dat geloof je niet verder brengt
Bevestiging hetgeen ik allang wist. Het bij elkaar zetten van testosteronbommen is niet
natuurlijk.
Bezoek geen kerk meer
Blij dat ik niet tot een dergelijke huichelkerk behoor
Bona geen kerkbezoek
Boosheid en teleurstelling
Daardoor nu niet meer religieus
Dat deze heren niet te vertrouwen zijn dus uit schrijven bij de kerk
Dat dit nu aan het licht komt vind ik schokkend! En dan kijk ik toch anders tegen het geloof aan!
Dat er in katholieke kerk hoognodig veranderingen moeten worden doorgevoerd, zoals
afschaffen van celibaat.
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Dat het hypocriet is....veel dingen die niet mogen gebeuren, gebeuren toch
Dat ik me steeds minder betrokken voel bij religie
Dat religie als machtsmiddel gebruikt wordt dit tot excessen leidt
De katholieke kerk blijkt niet heilig. Ik ben geregistreerd katholiek, maar geloven doe ik al lang
niet meer.
De poppetjes zegt ons niks meer,geloof wel
Deze zaken zijn zo afschuwelijk en de katholieke kerk is zo hypokriet daar wil ik niets meer mee
te maken hebben
Dit heeft niks met religie te maken, al die religie gasten verstoppen hun sex en geweld idialen in
het geloof.
Dit hoort absoluut niet thuis on een religie
Doe niet zo`n domme vraag
Duidelijker geworden dat elke religie zijn sombere kanten heeft
Een enkele keer
Een steeds grotere afkeer gekregen van deze moraalprekers, die zelf lelijk in de fout gaan
Er was altijd al te veel macht binnen het katholisisme
Ga niet meer naar de kerk.
Geeft een beeld hoe groot de macht van de kerk vroeger was en welke gevolgen dit nog steeds
geeft.
Geen kerkbezoek meer, geloof is sowieso iets persoonlijks.
Geen respect meer voor de mensen die het voorbeeld zouden moeten geven
Geen respect meer voor het religieuze werk
Geen vertrouwen meer in de kerkj
Geen vertrouwen meer in de R.K. kerk.
Geloofwaardig
Grote instellingen zoals de overheid of religieuze gemeenschappen zijn niet altijd te vertrouwen.
Heb daardoor niks meer met de kerk
Heel veel.
Het instituut kerk bekijk ik met hele andere ogen (ps ook al eerder na een bezoek aan
vaticaanstad : waar komen deze enorme rijkdommen vandaan ? Dat kan die vriend van de vissers
destijds niet bedoeld hebben ...
Het is machtsmisbruik van de leidinggevende in de top van Rome. Waar 75% van de priesters een
relatie heeft en zelf gewoon kinderen verwek (reportage op Duitse tv)
Het katholieke geloof (?)ziet er nu anders uit .
Het laat zien dat de vooraanstaande leden ook maar mensen zijn er niets religieus aan is
Het onder het tapijt schuiven is misselijkmakend, kerk maakt zich hierdoor ongeloofwaardig
Het vertrouwen in het geloof is door deze misstanden helemaal weg.
Het vertrouwen in kerkelijke en wereldlijke personen is nagenoeg verdwenen
Het vertrouwen is weg ( ook voor de sporten en de begeleiders met kinderen
Het vertrouwen raakt in de knel.
Het vertrouwen totaal kwijt
Het voorhouden Hoe wij dienen te leven Door deze verrotte geestelijken. Het aldus steeds nog
neer kijken op de maatschappij.
Het voorhouden Hoe wij dienen te leven Door deze verrotte geestelijken. Het wegkijken en de
tanende macht toch nog gebruiken om alles onder het tapijt te keren
Het wordt er niet beter op.
Het wordt moeilijker vertrouwen te houden
Het zijn geen heiligen ,maar mensen
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Hiermee wordt mijn algemeen beeld van de kerk door de eeuwen heen bevestigd. De kerk is een
gevestigde orde die in het verleden maar ook nu nog misbruik maakt van haar positie. Van dit
sociale maar ook ander misbruik zijn vele mensen slachtoffer.
Huichelaars en pedofielen misbruiken goedgelovigen.
Hypocratie. Ook de kerk is niet oprecht.
Ik ben katholiek maar ga niet naar de kerk
Ik ben niet meer zo trouw aan het geloof
Ik blijf mijn geloof trouw, maar ga bijna nooit meer naar de kerk.
Ik ga niet meer naar de kerk.
Ik ga niet meer naar de kerk. Beleef godsdienst voor mezelf.
Ik ga niet naar de kerk, ik wil mijn geloof graag los zien van de kerk die voor mij ee negatieve
smaak heeft
Ik geloof, maar niet in de priesters.
Ik heb mij laten uitschrijven
Ik heb ooit op het jongenspensionaat gezeten!
Ik sta veel kritischer tegenover de katholieke kerk
Ik vind dat er redelijk veel hypocriete mensen in een religieuze samenleving zijn. Ze prediken het
een en doen vervolgens het ander....
Ik vind het verschrikkelijk dat zoiets door de Paus en zin ondergeschikten met de mantel der
liefde wordt bedekt..
Ik was al kritisch over religie, maar door de misbruikzaken verscherpt dat beeld.
Ik was RK opgevoed heb echter afstand gedaan van het RK geloof.
Ik wil er niets meer mee te maken hebben, ik wordt er misselijk van
Ik wil uittreden
In negatieve zin uiteraard
Indien een geestelijke misbruik maakt van iets strafbaars, mag hij zijn functie niet meer
uitoefenen en moet uittreden.
Ja
Kerk is onbetrouwbaar en zelfs crimineel instituut
Kerken denken nog altijd dat ze macht hebben; maar dit is gelukkig verleden tijd
Kijk ik naar het verleden toen ik misdienaar was,dan komen bepaalde gebeurtenissen weer in
opspraak.
Leugenaars / bedriegers / ich hab es nicht gewussst
Maar dit gebeurd niet alleen in de kerk. Ik sta persoonlijk niet meer achter het instituut kerk. Dit
is achterhaald.
Macht leidt bijna altijd tot misbruik(uitbuiting, lichamelijk/psychisch). Het zijn vaak niet sociaal
bewogen mensen die lonken naar macht
Menselijke overbevolking vernietigd wereldwijd de natuur.
Mijn vertrouwen in kath geloof
Mijn vrouw en ik hebben ons o.a. hierdoor 8 jaar geleden uit de Katholieke kerk laten
uitschrijven.
Minder vertrouwen
Minder vertrouwen in de geestelijken.
Minder vertrouwen in de kerk
Minder vertrouwen in de mensen van de kerk
Misbruik van kinderen door de geestelijkheid. En het geklaag over geldtekort terwijl in Rome
genoeg geld is.
Misbruik wordt met mantel der "liefde" bedekt en onvoldoende gestraft
Natuurlijk want vrijwel alles wordt onder het tapijt geveegd.
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Neem er afstand vab
Neem er meer afstand van.
Niemand
Niet in mn geloof wel in de kerk
Nooit ee religie gehad en zeer zeker geen krijgen.
O.a. hierdoor maar ook andere oorzaken (denk aan die pastoor, die geld verduisterde enz
Oefen mijn religie niet meer uit
Op de religie an sich niet, maar wel grote invloed op de kijk naar zij die het geloof uitdragen.
Oude herinneringen
Religie door overheid niet meer subsidiëren
Schaamtegevoel
Schokkend
Uitschrijven uit de kerk
Uitschrijving Katholieke kerk. Lijkt meer een criminele organisatie dan een religie.
Uittreding katholieke kerk
Veel
Vertrouw het RK personeel niet te vlug
Vertrouwen in God's dienaars is tot nulpunt gedaald!
Vertrouwen is weg
Viezerikken zijn het
Vind het echt triest, hoewel dat wel in iedere stroming voorkomt, luister hierdoor minder naar
predikanten
Walgelijk
Was al niet meer zo gecharmeerd van de katholieke kerk. En dit met nog een paar andere
punten heb ik besloten om afstand te doen van de kerk.
We worden er misselijk van
Wil helemaal geen geloof meer
Wordt er twijfelachtig van.
Zie vorige toelichting

Toelichting
Ja,
namelijk:







Nee




Dat de Nederlandse Staat, de RK kerk hun erkenning als RK had moeten afnemen. En
ze had moeten afstraffen, als zijnde de RK kerk is een sekte. Maar dat geldt voor alle
andere religiën, die hun erkenning zouden verliezen bij kindermisbruik.
Er is al zoveel slechts gebeurt door of voor religie en zijn aanhangers ,wist wel dat
niet alles koek en ei was aar dat het zo erg is dat vervult mij met afschuw
Ik vind het zeer bedroevend en verschrikkelijk als een geestelijke verzorger niet
integer is.
Katholiek gedoopt, maar door opvatting van de kerk op gebied van misbruik, abortus
en sexuele geaardheid nu niet meer religieus.
Leegloop kerk hebben ze aan zichzelf te danken, je kunt niet alles met de mantel der
liefde bedenken,wees eerlijk en oprecht beken meteen de misstanden die er zijn en
niet na vele jaren, en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er veel corruptie
heerst
Als de harmonie vals speelt kun je muziek toch nog mooi vinden.
Ben 67 jaar. Kwam al direct na mijn puberteit tot inzicht dat religies berusten op een
verkeerde opvatting.
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Weet
niet



De Kerk Zijn mensen, maar goed dat het openbaar wordt gemaakt.
De mensen die dit doen zijn helemaal niet Katholiek, want een gelovig mens zou
zoiets nooit doen. Het feit dat je geestelijk leider van een kerk bent maakt je nog
geen goede Christen. Je moet religie uitdragen met daden en niet met loze woorden.
Moslims die aanslagen plegen zijn ook geen echte Moslims. Ze claimen het alleen te
zijn. De Islam is een vreedzame religie.
Dus daarom hebben de misbruik zaken geen invloed op mijn kijk op religie, alleen op
mijn kijk op sommige kerkleiders.
Dergelijke misstanden kom je overal en op alle werkplekken tegen. Alleen is de
katholieke kerk een ander naam dan bijvoorbeelde de zorginstelling voor jeugdigen
etc.
Dit heeft te maken met mensen die verkeerde dingen doen. Op zichzelf staande
zaken. tenzij het gaat dat een kerk dergelijke zaken in de doofpot stopt, mensen de
hand boeven het hoofd houdt. Maar datzelfde geldt eigenlijk ook voor bedrijven die
dit soort dingen van hun medewerkers toedekken... dat kan ook niet
Heeft met religie niets te maken maar met mensen en machtsmisbruik.
Helaas zitten klootzakken in elke religie als dat een reden is niet te geloven heb je
snel niets om in te geloven
Het is niet de religie die in de fout gaat maar de ambtsdragers m.a.w. de mens gaat
in de fout. De meesten mensen maken echter geen onderscheid tussen religie en het
instituut kerk, maar het zijn de vertegenwoordigers van het instituut kerk die in de
fout gaan. Ook hierbij moet een zero tolerance beleid gelden.
Het kwam in de hele samenleving voor, van kerk en school tot sportvereniging en
jeugdvereniging
Ik keur dit weliswaar ten strengste af, doch ik heb sterk de indruk dat dit ook bij
andere religies het geval is, verder ben ik van mening dat niet alle geestelijken over
EEN kam geschoren moeten worden
In alle religies heb je deze toestanden
Jammer genoeg is dat zo maar helaas niet alleen in de kerk je wil niet weten wat ik
die vieszakken gun.
Kerk is een instituut, het geloof is voor mij niet hetzelfde
Misbruik is niet afhankelijk van geloof het komt namelijk overal voor
Misbruik komt in alle beroepsgroepen voor die werken met kinderen. Denk aan
zwemmen, turnen, kinderopvang enz.
Misbruik komt overal voor.
Niet alleen de misbruiken hebben mijn kijk op de religie veranderd, maar al veel
eerder de houding van de kerk t.o.v. gelovigen en problematieken in de samenleving.
Ook voordat deze misbruik in de publiciteit kwam kon ik niet schikken in het
machtsvertoon van de kerk
Misbruik vindt overal plaats, niet alleen in de katholieke kerk.
Ik vindt het celibaat persoonlijk compleet achterhaald, niet meer van deze tijd.
En ik vind het geloof sowieso aan vernieuwing toe.
Mijn afkeer van het geloof komt door al die ruzies en.oorlogen, martelingen etc die
in naam van het geloof gebeuren.
Terwijl het uiteindelijk gewoon iets is wat ieder voor zich Gelooft.
Sommige mensen lijken wel holbewoners ipv mensen van deze tijd wat geloof
betreft.
Ik veroordeel fanatisme, extremisme in welk geloof dan ook!!
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3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?
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Op vraag "8 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 40% van de respondenten: "Een paar
keer per jaar".

Toelichting
Wekelijks



Ik vind in de samenkomsten geestelijke verzorging en inspiratie.

Een paar keer
per maand



Ik ben een kerkzanger,we luisteren minstens 20 keer per jaar de mis op.

Maandelijks



Tot een jaar geleden ging ik bijna elke zondag naar de mis, doch nu al een half
jaartje niet meer, ik wil echter in de toekomst weer een keer per week, nl. op
zondag naar de kerk gaan

Een paar keer
per jaar



Alleen als het niet anders kan als een familielid, goede vriend of buur begraven
wordt.
Alleen als ik daar met mijn vereniging naar toe moet.
Alleen bij een uitvaart ga ik naar de kerk.
Alleen bij begrafenis e.d.
Begrafenissen
Begrafenissen..doopsels..
Bij sterfte huwelijk etc
Bij begrafenis (2x)
Enkel en alleen bij jaardiensten van overleden ouders
Hoogstens voor kerkdiensten
Ik ben van mening dat geloof niet persé gebonden is aan een
kerkgenootschap, of kerkbezoek.
Ik kom er alleen om te fotograferen. Normaal alleen op vakantie.
Om een religie aan te hangen hoef ik niet op vaste momenten naar een kerk te
gaan.
Op het ogenblik is het voor ons inverband met krakkemikketig (hahahaha) niet
altijd mogelijk
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Uit respect voor voor anderen

Jaarlijks






Alleen bij een uitvaart / bruiloft
Alleen nog begrafenissen,huwelijk
Als er iemand is overleden of als de jaardienst, van de ouders is.
Bij begrafenissen

Nooit












Alleen als een dierbaar iemand gestorven is om laatste eer en steun naar fam.
Alleen als het moet bij begrafenissen en dergelijke
Alleen bij begrafenis en huwelijk.
Alleen bij bijzonderheden, doop etc
Alleen bij bruiloften of begrafenissen.
Alleen naar begrafenissen e.d.
Alleen voor begrafenis of trouwen
Behoeft geen toelichting.
Bijna nooit. Alleen nog bij begrafenis indien van toepassing
Eigenlijk alleen nog maar bij begrafenissen, uit respect voor de overledene.
Maar zeker niet om te bidden. Bij het uitdelen van de communie blijf ik altijd
op mijn plaats zitten. Ik geloof niet in dat lichaam van Christus.
Geen intresse meer
Ik heb niks met de kerk
Ik kann bijna niet Meer lopen.
Nooit meer.
Uitgezonderd begrafenissen, huwelijken, doopfeesten, communies (tenzij ik er
langs kom).







Weet niet






All
Alleen bij de Eerste H. Communie van een kind van familie en of vrienden,
huwelijk of begrafenis.
Alleen indien nodig (denk aan huwelijk/begrafenis)
Kerkbezoek is afhankelijk van uitvaart, familiefeest etc....
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4 Hoe belangrijk is religie voor u?
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Op vraag "9 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 30% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 37% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer
belangrijk





Belangrijk








Neutraal





Ik kan niet zonder.
Mijn Atheïsme is heel belangrijk voor mij , maar dan net in de waarde dat ik niet
lastig wil gevallen worden door andere religies in mijn Atheïsme.
Zonder religie ontstaat er een cultuur van alles mag en moet kunnen, en
verliezen de mensen de houvast en de morele richtlijn in het leven. Wie zijn
religie goed begrijpt zal er zeker geen slaaf van worden maar er rust en
geborgenheid in vinden.
G.d is belangrijk, niet de institutie kerk of groepering. Wist u, dat meer dan 100
verschillende katholieke en prostestante stromingen, er in Nederland zijn en dat
zal ook wel gelden voor de joden en moslim broeders, bij hen misschien iets
minder.
Ik hecht veel waarde aan mijn geloof en daarom ga ik op mijn manier om,om
Katholiek te zijn en wat er in de katholieke kerk gebeurt weerhoudt mij niet in
mijn geloofs beleving.
Mijn eigen overtuiging is zeer belangrijk daar het mijn levenswijze bepaald
Nuance, de religie was voor mij belangrijk, maar mijn geloof in de katholieke
kerk is volledig weg.
Voldoening en houwvast in moeilijke perioden in mijn leven. Gelukkig zijn er
momenteel betrouwbare en gelovige geestelijken in het Dekenaat.
De gemeente geeft volgens mij op de verkeerde plaatsen geld uit en bezuinigen
op de verkeerde plaatsen
Ik doe mijn religie uitvoeren op mijn manier en ik heb daar vrede mee.
Ik wil wat aan mijn godsdienst blijven doen zonder echter te overdrijven.

12



Onbelangrijk








Zeer
onbelangrijk







Trouw zijn aan jezelf en normen en waarden goed hanteren. Daar hoef ik niet
naar een kerk te gaan. religie zit in mijn hart.
Voel me katholiek
Als kind was de religie door de invloed van de ouders erg belangrijk; sedert jaren
ben ik wat dit betreft evenwel afgehaakt
Ik geloof maar niet in de katholieke kerk
Ik geloof niet meer nawat ik allemaal heb gekregen wat ziektes betreft
Ik heb groot respect voor de mensen die op vreedzame wijze hun religie
bedrijven.
Ik vind religie iets persoonlijks net als smaak. Het mag de maatschappij niet
beïnvloeden.
Religie geeft veel mensen hoop en kracht. Daar tegenover is religie ook de
oorzaak van veel geweld in de wereld.
De dogma's in alle godsdiensten veroorzaken alleen maar haat en tweedracht
om al niet te spreken van oorlog en terrorisme.
Georganiseerde religie heeft de Wereld alleen maar ellende gebracht. Ik geloof
en daar heb ik geen religie voor nodig.
Religie is een grote veroorzaker van oorlogen in deze wereld
Zeker met priesters met achterhaalde en ouderwetse ideeën die nog in een jurk
rondlopen! !
Zie eerdere toelichting
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Kerkrade
Religie
15 november 2018 tot 26 november 2018
320
5,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15
3 minuten en 54 seconden
27 november 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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