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Wat te doen bij onduidelijkheid over de btw- en CE-vereisten?
Niet voldoen aan de btw- en CE-vereisten is een risico. Aan de borreltafel komen creatieve oplossingen
voorbij. Veel van die oplossingen houden echter geen stand bij toetsing. Goedkoop is duurkoop, ligt dan
op de loer.
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