Het is geweldig. Architectuur zichtbaar maken.
Ideeën realiseren. Een bouwplan veranderen in een krachtig statement.
Kale ruimten veranderen in een inspirerende omgeving. Het is de unieke
transformatie die realisatie heet. U legt hiervoor de verantwoordelijkheid bij
Plan Effect neer. En vanaf dat moment zijn ambities en uitdagingen met elkaar
verenigd in de realiteit van een project. Maar u staat er niet alleen voor.
Er is een partner die zich niet laat afleiden door de weerbarstigheid uit de
praktijk. Een partner die zich laat inspireren door uw ideeën in uitvoering.
Een partner die bij elk project vastbesloten is gezamenlijk het allerbeste
resultaat neer te zetten - wat er op dat moment ook tussenkomt.
Dat is Plan Effect...... inspired by ambition.
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OVER PLAN EFFECT
INSPIRED BY AMBITION
Een inspirerende werkomgeving creëren waar u energie van
krijgt? Of een kantoor transformeren tot een rustige werkplek
om gefocust te kunnen werken? Bij Plan Effect geven we elke
ambitie de ruimte.
Wij zijn een bijzonder familiebedrijf en trots op onze reputatie
als toonaangevende speler in de markt. We ontwerpen en
ontwikkelen al bijna 30 jaar met passie en plezier onze
systeemwanden. Hierbij ligt de focus op de hoogwaardige
kwaliteit, continue innovaties en persoonlijke ambities.
Samen denken we altijd een stapje verder. Hoe kunnen we
onze wanden nóg minimalistischer ontwerpen, hoe kunnen we
efficiënter leveren en hoe kunnen we u nog beter van dienst
zijn? De antwoorden op die vragen passen we direct toe.
Plan Effect beschikt over een uitgebreide collectie. Heeft u
speciale wensen, bijzonder maatwerk of een ‘onmogelijke
vraag’? We laten ons graag uitdagen en brengen elk project tot
een succesvol einde.

6
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SHOWROOM
DOE INSPIRATIE OP
Centraal gelegen in Nederland staat ons sfeervolle kantoorpand, bestaande
uit een kantoor en showroom in één. Hier vindt u drie ingerichte verdiepingen
ter inspiratie. Maak kennis met de allernieuwste trends en ontwikkelingen op
het gebied van wandsystemen, deuren, specials en accessoires.
Een warm ontvangst met een lekkere kop koffie is bij ons vanzelfsprekend.
Wat zijn uw wensen? Wat zijn uw behoeften? Hoe kunnen we de beste
oplossing creëren voor uw ruimte? Onze ervaren adviseurs denken graag
met u mee en komen met het beste advies.
In onze showroom ontdekt u bijvoorbeeld het verschil in akoestiek tussen
enkel en dubbel beglaasde systeemwanden. Maar u ziet ook verschil in
details en afwerking van de wandsystemen. Indien u nog geen idee heeft hoe
u invulling moet geven aan uw ruimte, weten wij altijd met iets verrassends
te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat u altijd vol enthousiasme en meer dan
genoeg inspiratie weer terug in de auto stapt.
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EIGEN FABRICAGE
SYSTEEMWANDEN
Op onze centrale locatie in Geldermalsen zijn onze productie,
kantoren en showroom onder één dak gevestigd. Hier
ontwerpen en produceren we al onze systeemwanden, deuren
en specials.
Doordat we het gehele productieproces in eigen hand hebben,
zijn wij flexibel en in staat om op iedere wens in te springen.
We leveren vanuit een grote voorraad. Dat is voor u voordelig.
Indien er specifieke wensen zijn of er een maatwerk product
moet worden geproduceerd, dan kunnen wij hier snel op
inspringen. We stellen zelfs de meest ambitieuze
opdrachtgevers tevreden.
Onlangs hebben we onze productiecapaciteit fors uitgebreid
en beschikken we over een volautomatische robot-gestuurde
deur- en glasafdeling. Nu kunnen we nog doelgerichter werken
en flexibeler inspelen op veranderingen in het productieproces.

10

11

COLLECTIE
UITGEBREID AANBOD
Onze wandsystemen zijn aan te passen aan elke wens, elke ruimte en elk
design. Of het resultaat nu ultramodern, industrieel of tijdloos moet worden. Elk
systeem wordt door onze eigen R&D-afdeling op geavanceerde wijze ontworpen
en ontwikkeld. Dat doen we altijd vol passie en nooit op routine. We geloven
namelijk in continue innovaties, zodat we u kunnen blijven verrassen.
Onze kracht schuilt ook in onze eigen productiefaciliteiten. Daardoor zijn we
scherp op de kwaliteit en het productieproces. Alles klopt tot op de laatste
millimeter. Onze wanden worden consequent gecontroleerd, ze doorstaan de
meest kritische blik en voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen. Indien u onze
wanden op detailniveau bekijkt, dan ziet u dat alles ook tot in detail klopt.
Al onze wanden zijn uitstekend met elkaar te combineren, waardoor u altijd de
geschikte geluidswaarden of het gewenste design kunt creëren voor uw ruimte.
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CRADLE TO CRADLE
SILVER GECERTIFICEERD
Duurzaamheid is een steeds relevantere issue in de
maatschappij van vandaag. Ook voor ons. Maar over
duurzaamheid kunnen we lang praten. Uiteindelijk draait het
er om wat we ermee doen. Plan Effect is officieel Cradle to
Cradle gecertificeerd en beschikt over Cradle to Cradle Silver
certificaten.
De certificaten geven u de garantie dat alle onderdelen van
onze producten streng worden geselecteerd op hun
recyclebaarheid. De kwaliteitsaspecten zijn onderverdeeld
in vijf verschillende kernthema’s: material health, material
reutilization, renewable energy, water stewardship en social
fairness. Het volgende Cradle to Cradle niveau staat al op de
planning. Op dit moment inventariseren wij welke stappen we
moeten nemen om energieneutraal te worden. Want het kan
altijd beter, dat is en blijft ons motto.
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PROJECTEN
OP TOPLOCATIES
Wij reizen voor onze projecten door het hele land en werken met een vast
aanspreekpunt. Dat ervaren onze opdrachtgevers als erg prettig, want zo dragen
we bij aan de continuïteit en efficiëntie van het project. We worden voornamelijk
ingeschakeld door interieurarchitecten, projectinrichters en projectbureaus.
We begeleiden uw project van opdracht tot en met oplevering met een vast
team. Onze betrokkenheid is voelbaar. U kunt altijd rekenen op onze volledige
aandacht en we denken graag mee in elke fase van het traject. Bovendien is uw
opleverdatum heilig. Dat klinkt eenvoudig, maar we willen waarmaken wat we
beloven. We geven het toe, we zijn perfectionisten.
Ons werk is teamwork. Samen met u ondernemen we de juiste stappen. We
geloven in elkaars kennis en kunde en bouwen zo aan een compleet project.
Dat is waar onze passie en kracht ligt. Met als resultaat: compleet opgeleverde
projecten waar de ambitie vanaf spat.
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PROJECTAANPAK
SAMENWERKEN ALS TEAM
Als uw wensen bekend zijn, dan maken wij een passend
voorstel op maat. Tijdens het gehele traject heeft u te maken
met een vaste contactpersoon. Hij of zij kan u zowel technisch
als commercieel adviseren.
Als de opdracht definitief is, dan stellen wij een
projectteam samen, bestaande uit een calculator, tekenaar,
werkvoorbereider en projectleider. Samen maken we het
project succesvol.
De planning wordt altijd samen met u afgestemd. Wij leveren
alles zoveel mogelijk prefab op locatie. Dat verkort de
montagetijd en garandeert het behoud van de kwaliteit. Onze
ervaren monteurs zorgen altijd voor een tijdige oplevering van
een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat.
Ook na oplevering houden we graag contact. Plan Effect staat
bekend om een uitstekende serviceverlening. Ook als u later
de indeling wilt aanpassen, dan staan we uiteraard graag weer
met hetzelfde enthousiasme voor u klaar.
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SERVICE
ALTIJD EN OVERAL
Wij hebben onze eigen kijk op service. We leveren op tijd en we leveren
compleet. We trekken de deur pas achter ons dicht als alles klopt en naar volle
tevredenheid is afgerond. Als de nieuwe ruimtes naadloos aansluiten bij de
doelstellingen en de sfeer is bereikt.
Al bijna 30 jaar leveren we kwalitatief hoogwaardige wandsystemen met een
extra lange levensduur. Niet voor niets kiest u voor een Plan Effect product.
Wij staan namelijk bekend om onze uitstekende serviceverlening en houden ook
na oplevering graag contact.
Plan Effect is goed bereikbaar, reageert snel en lost eventuele servicepunten
direct op. Ook bieden wij diverse diensten aan na aanschaf van onze
wandsystemen, zoals een onderhouds- of schoonmaakcontract. Dan nemen wij
uw werk uit handen en bent u verzekerd van een langere levensduur. Daarnaast
kan het zijn dat u in de toekomst wilt uitbreiden of wanden wilt vervangen. In dat
geval zijn onze wanden uitstekend te hergebruiken.
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PE-25 GLASS-CONCEPT
TIJDLOOS & PUUR
22

23

ENKELGLASWAND
PE-25 GLASS-CONCEPT

24

Wanddikte

25mm

Glaspanelen

Gelaagd glas, zonder stijlen

Koppeling

Plus-in of transparant getaped

De bestseller binnen onze collectie en een absolute must voor

Modulatie

Maximaal 900mm

uw kantoor is PE-25 Glass-Concept. Dit enkelglas wandsysteem

Zichtprofielen

Geëxtrudeerd aluminium

past in ieder interieur én is geliefd door zijn tijdloze karakter en

Coating

Poedercoating en anodiseren

transparantie. Wat dacht u ervan om PE-25 Glass-Concept te

Plafondprofielen

25 x 35mm

combineren met de stijvolle dubbelglaswand Serenity?

Vloerprofielen

25 x 35mm

Dan ervaart u het beste van twee werelden! Het is waar, de

Profielkleur

RAL collectie

mogelijkheden met dit wandsysteem zijn eindeloos.

Geluidsisolatie

Rw 33 tot 41 dB
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KNMT | Utrecht
Opdrachtgever : Rever Interieurprojecten
Fotografie : Rever Interieurprojecten
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27

NIDERA | Rotterdam
Opdrachtgever : Nidera
Architect : Fokkema & Partners Architecten
Fotografie : Horizon Photoworks
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ROYAL AGIO CIGARS | Duizel
Opdrachtgever : Royal Agio Cigars
Architect : Hal2 + BO.2 Architectuur
Fotografie : Hal2

30

31

DOMUS MEDICA | Utrecht
Opdrachtgever : Drees & Sommer
Architect : Arnold Schoordijk
Fotografie : Rick Geenjaar
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TEN
INDUSTRIEEL & MINIMALISTISCH
34

35

ENKELGLASWAND
TEN

36

Wanddikte

70mm

Glaspanelen

Gelaagd glas

Koppeling

10mm stijl, Plus-in of transparant getaped

TEN geeft de glaswanden een moderne en industriële look.

Modulatie

Variabel

Kenmerkend voor dit wandsysteem zijn de ultraslanke 10mm

Zichtprofielen

Geëxtrudeerd aluminium

designprofielen, die zowel horizontaal als verticaal

Coating

Poedercoating en anodiseren

toepasbaar zijn. Op dit moment is de TEN het meest

Plafondprofielen

70 x 35mm terugliggend

minimalistische wandsysteem in de markt! Het is een wand die

Vloerprofielen

70 x 35mm terugliggend

creativiteit eist, waarbij een bijzonder en krachtig lijnenspel naar

Profielkleur

RAL collectie

eigen wens ontworpen kan worden.

Geluidsisolatie

Rw 33 tot 41 dB
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BOLTON BOUW | Woerden
Opdrachtgever : Bolton Groep
Architect : Rever Interieurprojecten
Fotografie : Rever Interieurprojecten
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KOK ADVIES | Amstelveen
Opdrachtgever : KOK Advies + Charles & More
Architect : Studio Jeroen de Jong
Fotografie : Studio JKF
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PLAN EFFECT | Geldermalsen
Opdrachtgever : Plan Effect
Architect : LTD Interieurstudio
Fotografie : De Verbeelding
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GEBERIT | Nieuwegein
Opdrachtgever : New Purpose
Fotografie : Today’s Brew
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EGO
YOUR STATEMENT IN DESIGN
46
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ENKELGLASWAND
EGO

48

Wanddikte

70mm

Glaspanelen

Gelaagd glas

Koppeling

30mm stijl, Plus-in of transparant getaped

EGO heeft de uitstraling van stalen puien, maar is in

Modulatie

900mm

werkelijkheid van aluminium gemaakt. Aluminium is verfijnd en

Zichtprofielen

Geëxtrudeerd aluminium

sterk. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat het materiaal

Coating

Poedercoating en anodiseren

goed te bewerken is en daardoor veel moglijkheden biedt.

Plafondprofielen

70 x 35mm terugliggend

De vlakverdeling is naar eigen wens in te vullen. Hierdoor kan

Vloerprofielen

70 x 35mm terugliggend

EGO heel verrassend uit de hoek komen. Iedere ruimte een

Profielkleur

RAL collectie

eigen EGO!

Geluidsisolatie

Rw 33 tot 41 dB
49

PLAN EFFECT | Geldermalsen
Opdrachtgever : Plan Effect
Fotografie : Plan Effect
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SKYE
OPEN YOUR WORLD
52

53

ENKELGLASWAND
SKYE

54

Wanddikte

150mm

Glaspanelen

Enkel en dubbel gelaagd glas, zonder stijlen

Koppeling

Plus-in of transparant getaped

Skye is het meest innovatieve wandsysteem met een

Modulatie

900mm

hoogwaardig architectonisch design. Dankzij de geraffineerde

Zichtprofielen

Geëxtrudeerd aluminium

details is Skye werkelijk op ieder niveau vooruitstrevend te

Coating

Poedercoating en anodiseren

noemen. Bijzonder aan deze wand is het brede aluminium

Plafondprofielen

150 x 35mm terugliggend

kader dat het systeem vormt. De aangesloten glaspanelen

Vloerprofielen

150 x 35mm terugliggend

geven een panoramisch gevoel in elke ruimte. De opvallende

Profielkleur

RAL collectie

maatvoering van 150x15mm maakt het systeem uniek.

Geluidsisolatie

Rw 33 tot 44 dB
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IMC | Amsterdam
Opdrachtgever : Van Reisen Projectontwikkeling
Architect : Casper Schwarz Architects
Fotografie : Peter Baas
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SERENITY
PURE RUST & COMFORT
58
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DUBBELGLASWAND
SERENITY

60

Wanddikte

74mm

Hoogte

Maximaal 3000mm

Bent u op zoek naar een glaswand met zeer hoge

Glaspanelen

Dubbele flush beglazing

geluidsisolatie? Ervaar dan het serene gevoel van Serenity!

Koppeling

Plus-in, transparant getaped

De ranke aluminium profielen sluiten naadloos op elkaar aan

Zichtprofielen

Geëxtrudeerd aluminium

waardoor geluidsoverdracht tot een minimum wordt beperkt.

Plafondaansluiting

74 x 35mm

Door de transparante verbinding is de wand volledig vlak. Met

Vloeraansluiting

74 x 35mm

Serenity realiseert u een zeer comfortabele en serene ruimte

Profielkleur

RAL collectie

waarin u in alle rust ontspannen kunt werken.

Geluidsisolatie

Rw 42 tot 45 dB
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AALBERTS | Loosdrecht
Opdrachtgever : CBRE
Architect : CBRE
Fotograaf : Stijn Poelstra
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XEBIA | Amsterdam
Opdrachtgever : Xebia Nederland
Architect : DZAP
Fotografie : Peter Baas

64

65

MONOBLOC
FUNCTIONEEL & VEELZIJDIG
66

67

DUBBELGLASWAND
MONOBLOC

68

Wanddikte

100mm

Cassettes

Dubbel beglaasd

Al jarenlang is Monobloc één van de pijlers in onze collectie.

Koppeling

Aluminium klikprofiel of 0-voeg

Dit dubbelglas wandsysteem is opgebouwd uit dubbelglas

Modulatie

Variabel tot 2400mm

cassettes. Het systeem biedt veel ontwerp-vrijheid. Zo kunt u

Zichtprofielen

Geëxtrudeerd aluminium

strakke meervlak-verdelingen creëren van 3, 4 of 5 elementen.

Plafondprofielen

Met geïntegreerde decoratie rail

De breedten van de elementen zijn volledig vrij te bepalen. Dit is

Vloerprofielen

Vlak of terugliggend

afhankelijk van de wandlengte en uw wensen. Tevens kunt u ook

Profielkleur

RAL collectie

een vlak voorzien van een gesloten wandpaneel.

Geluidsisolatie

Rw 38 tot 42 dB
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LIGHTING | Amsterdam
Opdrachtgever : Colliers International
Architect : Colliers International
Fotografie : Marijn van ’t Veer

70

71

VESTEDA | Amsterdam
Opdrachtgever : CBRE
Architect : CBRE
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73

V-LINE
FUNCTIONEEL & GESLOTEN
74

75

GESLOTEN WAND
V-LINE

76

Wanddikte

100mm

Panelen

Gemelamineerd spaanplaat

Koppeling

0-voeg

Als u het heeft over tijdloos en een strakke afwerking, dan sluit

Modulatie

Maximaal 1200mm

het V-Line wandsysteem hier perfect bij aan. Dit systeem

Zichtprofielen

Geëxtrudeerd aluminium

kenmerkt zich door zijn gesloten en flexibele karakter.

Plafondprofielen

Met geïntegreerde decoratierail

De panelen worden in elke gewenste afwerking en kleur

Vloerprofielen

Vlak of terugliggend

uitgevoerd. Dankzij de uitstekende geluidsisolering en het

Isolatie

Steenwol 45mm

gesloten karakter, wordt privacy tot in detail gegarandeerd en

Profielkleur

RAL collectie

deelt u eenvoudig kantoren op in verschillende ruimtes.

Geluidsisolatie

Rw 45 tot 51 dB
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GREENCHOICE | Rotterdam
Opdrachtgever : Colliers International
Architect : ARC17 Interieur
Fotografie : Marijn van ’t Veer
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STEEL-LINE
KRACHTIG & STERK
80
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GESLOTEN WAND
STEEL-LINE

82

Wanddikte

100mm

Panelen

Staal gevuld met gipspaneel

Koppeling

0-voeg

Stelt u zeer hoge eisen aan geluidsisolatie en afwerking, dan is

Modulatie

900mm

Steel-Line uw wandsysteem. Zoals de naam al doet vermoeden

Zichtprofielen

Geëxtrudeerd aluminium

is de wand vervaardigd uit stalen panelen die naadloos tegen

Plafondprofielen

Met geïntegreerde decoratie rail

elkaar worden gefixeerd. Steel-Line is eindeloos te combineren

Vloerprofielen

Vlak of terugliggend

met alle wandsystemen uit onze collectie. U kunt kiezen voor een

Isolatie

Steenwol 45mm

strakke overloop naar een glaswand voor meer transparantie.

Profielkleur

RAL collectie

Dit zorgt ervoor dat uw kantooromgeving ruimtelijk wordt.

Geluidsisolatie

Rw 52 tot 54 dB
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PORTINGXS | Amsterdam
Opdrachtgever : PortingXS
Architect : iL Project
Fotografie : iL Project
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BASIC
EENVOUDIG & FLEXIBEL
86
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GESLOTEN WAND
BASIC

88

Wanddikte

100mm

Panelen

Gipsvinyl

Moduulovergang

Aluminium koppelprofiel

Gekenmerkt door eenvoud, maar toch flexibel. Dat is Basic, het

Modulatie

1200mm

instapmodel binnen de collectie gesloten wanden. Het Basic

Zichtprofielen

Geëxtrudeerd aluminium

systeem wordt afgewerkt met gipspanelen voorzien van vinyl,

Plafondprofielen

Met geïntegreerde decoratie rail

waarbij de panelen onderling worden gefixeerd met een vlak

Vloerprofielen

Vlak of terugliggend

klemprofiel. De Basic is van goede kwaliteit en geliefd bij een

Isolatie

Steenwol 45mm

kleiner budget. Wilt u spelen met kleuren en afwerkingen of de

Profielkleur

Alle RAL kleuren

wand decoreren? Dan is Basic het systeem bij uitstek!

Geluidsisolatie

Rw 45 tot 49 dB
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BELASTINGDIENST OV | Breda
Opdrachtgever : Hazenberg Bouw
Architect : De Twee Snoeken
Fotografie : Yvonne Lukkenaar
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DEUREN & SPECIALS
KWALITEIT IN ELKE STIJL
92

93

NOVAGRAAF | Amsterdam

DEUREN
KADERDEUR
94

Dikte

40mm

Afmetingen

Standaard 930mm

Hoogte

Max. 3000mm

Deurkozijn

Stomp, haaks model

Profielen

Geëxtrudeerd aluminium

Coating

Poedercoating

Paumelles

RVS, 4 stuks per deur

Slot

PE cilinderslot met RVS voorplaat

Kruk

Hoppe RVS

Aanslagrubber

Zwart of grijs

Profielkleur

RAL collectie
95

SMURFIT KAPPA | Amsterdam

DEUREN
VOLGLAZENDEUR
96

Dikte

10 of 12mm blank gehard glas

Afmetingen

Standaard 930mm

Hoogte

Max. 3000mm

Deurkozijn

Stomp aluminium, haaks model

Profielen

Geëxtrudeerd aluminium

Scharnieren

RVS, rechthoekig (180), 4 per deur

Slot

RVS, Dorma Junior Office Classic

Kruk

Hoppe RVS

Aanslagrubber

Zwart of grijs

Profielkleur

RAL collectie

Geluidsisolatie

Rw 26 dB tot 38 dB
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PLAN EFFECT | Geldermalsen

DEUREN
VOLGLAZEN SCHUIFDEUR
98

Dikte

10 en 12mm

Afmetingen

Variabel, breedte tot 3000mm

Railsysteem

Dorma Agile 150

Greep

RVS T-greep, 19mm doorsnee, lengte 500mm

Standaard profielkleur

Blank geanodiseerd
99

NETFLIX | Amsterdam

DEUREN
SERENITY DEUR
100

Dikte

74mm

Afmetingen

930mm

Hoogte

2700mm

Deurkozijn

Haaks aluminium

Beglazing

1x5mm en 1x6mm gehard glas

Coating

Poedercoating

Paumelles

3D RVS, 2 stuks per deur

Slot

D+N Veiligheidsslot

Kruk

RVS haaks model

Profielkleur

RAL collectie

Geluidsisolatie

36 dB tot 40 dB
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PANASONIC | ‘s-Hertogenbosch

DEUREN
HPL DEUR
102

Dikte

40mm

Standaard afmeting

Standaard 930mm

Hoogte

Max. 3000mm

Kanthout

Hardhouten kantlatten, blank afgelakt

Afwerking

HPL toplaag naar keuze

Deurkozijn

Stomp, haaks model

Profielen

Geëxtrudeerd aluminium

Coating

Poedercoating

Paumelles

RVS, 4 stuks per deur

Slot

PE cilinderslot met RVS voorplaat

Kruk

Hoppe RVS
103

PLAN EFFECT | Geldermalsen

DEUREN
DEURBESLAG
Fraai deurbeslag is de absolute finishing touch voor uw
kantoorinrichting. Kies uit een breed assortiment kwalitatief
hoogwaardig deurbeslag en creëer het gewenste design.
Van een stijlvolle deurklink tot aan speciaal veiligheidsbeslag,
alles is te combineren met de deuren van Plan Effect. Diverse
kleuren en stijlen zorgen ervoor dat uw deur altijd de juiste
stijl behoudt.
104
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BOUNCESPACE | Eindhoven

SPECIALS
BOUNCEBOX
106

Wanddikte

25mm

Panelen

Enkel beglaasd, zonder stijlen

Koppeling

Plus-In, transparant getaped

Modulatie

Maximaal 900mm

Zichtprofielen

Geëxtrudeerd aluminium

Coating

Poedercoating

Plafondprofielen

25 x 35mm

Vloerprofielen

25 x 35mm

Profielkleur

RAL collectie

Geluidsisolatie

Rw 35 tot 41 dB
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SPECIALS
SOUNDPANEL
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Wanddikte

55mm

Stof

Gabriel Fabrics

Koppeling

Haarvoeg

Modulatie

900-1200mm

Zichtprofielen

Geëxtrudeerd aluminium

Coating

Poedercoating en anodiseren

Vloerprofielen

Terugliggend

Profielkleur

RAL collectie

Geluidsisolatie

t/m 33 dB

Absorptie

NRC 0,6
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Bezoekadres
De Elzenhof 11
4191 PA Geldermalsen
Postadres
Postbus 239
4190 CE Geldermalsen
+31 (0)345 - 587000
info@planeffect.nl
www.planeffect.nl
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