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Welkom bij de voltijdse dagopleidingen van 
Syntra AB. Hier stomen ervaren professionals 
je klaar voor de arbeidsmarkt.
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WIE IS SYNTRA

IN SPURT NAAR EEN JOB
Heb je geen tijd te verliezen en wil je 
een beroep aanleren in een verkort 
traject? 

Bij de meeste voltijdse dagopleidingen 
steek je je diploma al na 1 jaar op zak. 
Bij Syntra AB kies je voor een gebalde 
opleiding met de focus op wat je moet 
kennen en kunnen in je favoriet beroep.
 

PRAKTIJKLEREN
Onze docenten en coaches zijn kraks in 
hun vakgebied. Ze delen met veel 
enthousiasme hun kennis en praktijk-
ervaring. Je verwerkt de theorie in je 
eigen project of gaat ermee aan de 
slag op je stage- of werkplek. Droom 
je van een eigen zaak? Wij ondersteu-
nen je graag in het opmaken van een 
haalbaarheidsstudie in de module 
bedrijfsbeheer. 

ONZE TROEVEN - 
JOUW VOORDELEN

• skills en beroepstechnische kennis 
van vakexperten

• officieel erkend diploma in amper 1 
jaar (soms 2 jaar)

• je blijft ten laste van je ouders voor 
kinderbijslag en fiscaliteit

• alle tools om als zelfstandige  
te starten
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MEER WETEN?
Neem een kijkje op 
onze website of kom 
langs tijdens onze 
openklasweek of 
infomoment. 

Je kan ook je vraag 
stellen aan het 
klantencentrum  
op 078/15.99.99 of via  
klantencentrum@
syntra-ab.be.

syntra-ab.be/ 
dagopleidingen

WAT IS EEN DAGOPLEIDING
Je hebt de goesting om een vak te leren.
Je wil wel verder studeren, maar je wil ook snel aan de slag.
Je verkiest een praktische opleiding met minder theorie en 
focus op vakkennis.
Je wil een (extra) diploma behalen.

Kies voor een voltijdse dagopleiding  
bij Syntra AB. Bekijk ons filmpje op  
syntra.nu/dagopleidingen

Onze  
voltijdse  

dagopleidingen  
gaan hard, schrijf je tijdig in.

Je kan online of op een lesplaats 
inschrijven vanaf 23 april 2018.

“De docenten zijn professio-
neel en behulpzaam. De 

technische kennis, zowel 
camera- als studiowerk, 

gebruik ik dagdagelijks in 
mijn job.”   

Cursist Fotograaf – Jasper Leonard
jasperleonard.be
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Syntra AB Syntra ABSyntra AB@syntraab



4 5

PR
AK

TIS
CH

PA
CT

PACT, LEERWERKEN DAT WERKT
We bieden 8 voltijdse dagopleidingen in het 
cursusjaar 2018-2019 aan als duaal opleidings- 
traject. Je bent dan als cursist 60% van de tijd 
aan de slag bij een erkend leerbedrijf. Wat je 
moet kennen en kunnen, ga je dus vooral 
leren van een praktijkopleider, uiteraard onder 
onze begeleiding.

PROGRAMMAROOSTER
Sector Voltijdse dagpleiding Campus Stage   Duur Start
Beauty & wellness
Beauty en make-up Kapper A, L, M PACT 1,5 jaar Sep-18/Jan-19

Beauty en make-up Schoonheidsspecialiste A, L, M ja 1 jaar Sep-18/Jan-19

Bouw
Decoratie en interieur Aannemer schilderwerken M PACT 1 jaar Sep-18

Decoratie en interieur Interieurinrichter M ja 1 jaar Sep-18

Decoratie en interieur Interieurstylist M ja   1 jaar Sep-18

Hout Polyvalent schrijnwerker M neen 1 jaar Sep-18

Installatietechnieken Aannemer installateur van centrale verwarming M PACT 1 jaar Sep-18

Dieren
Dieren Hondentrimmer - uitbater van een honden/kattenpension A ja 1 jaar Sep-18

Elektro
Elektriciteit Elektrotechnisch installateur M PACT 1 jaar Sep-18

Financiën en verzekeringen
Financieel beheer, accountancy 
en fiscaliteit Boekhouder A ja 1,5 jaar Sep-18

Grafische en AV technieken
Beeldbewerking en ontwerp Grafisch vormgever A, L ja 1 jaar Sep-18/Jan-19

Cad/Cam en 3D 3D Artist A neen 1 jaar Sep-18

Cad/Cam en 3D BIM bouwkundig tekenaar A neen 1 jaar Sep-18

Foto, video en sound Fotograaf A neen 1 jaar Sep-18

Foto, video en sound Realisator van audioproducties (muziekproducer) A neen 1 jaar Sep-18

Groenvoorziening
Groenvoorziening Tuinaanlegger-groenbeheerder (tuinaannemer) L PACT 1 jaar Sep-18

Horeca en voeding
Horeca Restauranthouder A, L PACT 1 jaar Sep-18

Voeding Brood- en banketbakker A, L PACT 1 jaar Sep-18

Voeding Slager-spekslager L PACT 1 jaar Sep-18

Informatica
Netwerken en systeembeheer Netwerkbeheerder M neen 1 jaar Sep-18

Software development C# developer M ja 1 jaar Sep-18

Software development Frontend developer A, M ja 1 jaar Sep-18

Software development Backend developer A, M ja 1 jaar Sep-18

Software development Full stack developer A, M ja 1 jaar Sep-18

Kunst, antiek en ambachten
Kunst, antiek en ambachten Juwelier-goudsmid A neen 1 jaar Sep-18

Management
Algemeen en office management Meertalig administratief bediende L ja 1 jaar Sep-18

Algemeen en office management Verantwoordelijke kinderopvang A ja 1 jaar Sep-18

Mode
Mode en kledij Lingerie- en korsettenmaker A neen 1 jaar Sep-18

Mode en kledij Modevormgever A neen 2 jaar Sep-18

Verkoop, mkt en communicatie

Marketing en communicatie Marketing- en salesverantwoordelijke/Social Media 
Consultant A neen 1 jaar Sep-18

Voertuigen & metaal
Auto- en motortechnologie Algemeen ondernemer in motorvoertuigen M neen   1 jaar Sep-18

Lassen en metaalbewerking Polyvalent Lasser A neen 0,5 jaar Sep-18/Jan-19

Zorgverlening
Paramedisch Farmaceutisch technisch assistent (apotheekassistent) A ja 1 jaar Sep-18

Paramedisch Opticien-optometrist A neen 1,5 jaar Sep-18

Legende:
A=Antwerpen, L=Leuven, M=Mechelen,  =diploma,   =getuigschrift
Diploma of getuigschrift? Alle voltijdse dagopleidingen zijn erkend door het Vlaams Agentschap Ondernemersvorming - Syntra 
Vlaanderen. Wie de opleiding succesvol beëindigt, ontvangt een getuigschrift of diploma. Een traject met een module bedrijfsbeheer, 
leidt tot een diploma. Een traject zonder een module bedrijfsbeheer tot een getuigschrift.
PACT. Wa is da? Een PACT-opleiding is een duaal opleidingstraject, ook gekend als werkplekleren. Je bent meer dan de helft van de 
tijd aan de slag bij een erkend leerbedrijf en wordt daarin maximaal ondersteund door de praktijkopleider en Syntra-coaches. 

ONZE TROEVEN - 
JOUW VOORDELEN
• combineer leren op het werk
   met leren op een campus
• leer al doende zodat je snel je 

favoriet beroep kan uitoefenen
• diploma én werkervaring bieden 

de beste garantie op werk 
• een sterk pact tussen jou & je 

coaches zorgt voor maximale 
ondersteuning

 

ONZE OPLEIDINGEN:
• Aannemer installateur van centrale 

verwarming 
• Aannemer schilderwerken
• Brood- en banketbakker
• Elektrotechnisch installateur
• Kapper
• Restauranthouder
• Slager-spekslager
• Tuinaanlegger-groenbeheerder

JOUW COMPETENTIECOACH
Ann slaat de brug tussen Syntra AB en 
jouw werkplek. Zij is er voor jou en 
doet er alles aan om jouw slaagkans te 
maximaliseren.
 

Contacteer Ann
E ann.debruyne@syntra-ab.be
T 0492 15 89 21
www.syntra-ab.be/werkplekleren

CURSIST  

DOCENT

COMPETEN- 
TIECOACH

PRAKTIJKOPLEIDER

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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DECORATIE & INTERIEURBEAUTY & MAKE-UP
Heb je interesse voor uiterlijke schoonheid en verzorging? 
Wil je mensen graag een betere uitstraling geven?
.

Ben je creatief en geboeid door interieur?
Wil je graag met jouw ‘touch’ een interieur tot in de  
puntjes afwerken?

ONZE OPLEIDINGEN:
• Kapper
  Knippen, brushen, kleuren en stylen.  

Je leert het allemaal in deze opleiding.
  Ook salonorganisatie komt aan bod.  

• Schoonheidsspecialiste
  Lichaamsverzorging van kop tot teen:  

van reiniging tot epilatie, van make-up  
tot massage.

  Ook salonorganisatie komt aan bod.

ONZE OPLEIDINGEN:
• Aannemer schilderwerken 

Stroop je mouwen op in deze 
opleiding met o.a. modules in diverse 
schildertechnieken, behangen, 
kleurenleer en veilig werken.

• Interieurinrichter 
Leer een interieur technisch te 
ontwerpen en uit te tekenen met oog 
voor esthetiek.

“Dankzij Syntra kon ik 
mijn droom waarmaken. 
Ik heb nu mijn eigen 
barbier/kapperszaak in 
Mortsel.”
Cursist Kapper – Viktor Grandry
barbierviktor.be

“Na mijn opleiding vertaler, koos ik 
voor een creatieve, intensieve 
jaaropleiding bij Syntra. De oplei-

ding is enorm praktisch waar-
door ik super veel heb 

bijgeleerd.”
Cursist Interieurinrichter – 

 Anne-Catherine Gerets
cloclo.be
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MEER 
WETEN?
Je vindt al onze  
opleidingen op  
syntra-ab.be/
dagopleidingen

• Interieurstylist 
Upgrade elk interieur met een 
gepaste sfeerschepping en 
styling. Kleuren, verlichting en 
meubels zijn daarin belangrijke 
componenten.
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ELEKTRICITEIT – HOUT - 
INSTALLATIETECHNIEKEN
Heb je een passie voor hout of techniek? School je snel 
om tot stielman/vakvrouw en speel in op het tekort aan 
technisch geschoolden.

ONZE OPLEIDINGEN:
• Aannemer installateur van centrale 

verwarming 
Word een specialist in centrale 
verwarmingsinstallaties, verwarmings- 
ketels en radiatoren.  

 Dit knelpuntberoep biedt mooie 
toekomstperspectieven. 

“Ik ben gepassioneerd 
door hout en maak 
graag dingen met mijn 
handen. Bij Syntra krijg 
je les van vakmensen 
die weten hoe het er in 
de echte wereld aan 
toe gaat.”
Cursist Polyvalent schrijnwerker –
Ben Vandendriessche
sociaalatelier.be

“Na 22 jaar als leidinggeven-
de in de non-profitsector was 
het tijd voor iets anders. Ik 
wil buiten bezig zijn en 
werken met mijn handen. De 
praktijklessen in een klein-
schalig leerbedrijf zijn top, 
met veel variatie in zowel 
tuinaanleg als –onderhoud.”
Cursist Tuinaanlegger- 
groenbeheerder – Lieven Heuten

MEER 
WETEN?
Je vindt al onze  
opleidingen op  
syntra-ab.be/
dagopleidingen

• Elektrotechnisch installateur PACT 
Voel je een vonk voor elektriciteit? 
Elektrische schema’s, schakelingen, 
installaties en veel montage-activitei-
ten wachten op jou.  

 Knelpuntberoep, dus werk  
verzekerd.

• Polyvalent schrijnwerker 
Ervaren schrijnwerkers begeleiden jou in 
de lessen CAD-CAM, materiaalkennis, 
planlezen en de vele praktijkmodules.

DIEREN – GROENVOORZIENING
Zijn honden & katten je favoriet gezelschap en vind je het 
leuk hen te verzorgen? Ben je een natuurmens en hou je 
van fysieke arbeid in het groen?

ONZE OPLEIDINGEN:
• Hondentrimmer – Uitbater van een 

honden/kattenpension 
Kies voor deze toffe opleiding in o.a. 
rassenkennis, pensionbeheer, trim-
technieken en vachtverzorging. 

 Behaal twee diploma’s in dieren-
verzorging.

• Tuinaanlegger-groenbeheerder 
Leer alles over tuinaanleg, onderhoud 
en snoeiwerk. De ideale opleiding 
voor actieve mensen met groene 
vingers.
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BEELDBEWERKING & ONTWERP – 
CAD/CAM & 3D

FOTO & SOUND

Ben je creatief, haal je deadlines en ontwerp je 
graag op computer?

Gefascineerd door beeld? 
Getriggerd door audio?

ONZE OPLEIDINGEN:
• 3D-Artist
Leer tekenen en ontwerpen in  

3D. De vraag naar creatieve 
animaties is groot. 

 Opleiding i.s.m. met 
Cyborn, een professionele 

3D-studio in Antwerpen.

ONZE OPLEIDINGEN:
• Fotograaf 

Speel met licht en kleur en leer 
beelden zien. Een praktische oplei-
ding doorspekt met opdrachten.  

 Bij afstuderen beschik je al over 
een breed portfolio.

“Met een bachelor marketing op 
zak wilde ik mij bijscholen in 
grafische technieken.  Je krijgt 
de gangbare grafische pakket-

ten in de vingers door diver-
se praktijkopdrachten.”

Cursist Grafisch vormgever –  
Steven Reyners

issuu.com/stevenreyners

Mikey stond met zijn project 
Stereo Killah in de line-up van 
Tomorrowland.  
Cursist Realisator van audioproducties –  
Mikey De Leener
crossover-agency.com/stereo-killah 
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MEER 
WETEN?
Je vindt al onze  
opleidingen op  
syntra-ab.be/
dagopleidingen
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• BIM Bouwkundig tekenaar 
Plantekenen met Building Information 
Modeling software laat je toe elk bouw-  
en uitvoeringsplan volledig digitaal uit te 
tekenen. 

 Knelpuntberoep, dus werk verzekerd.

• Grafisch vormgever
Combineer creativiteit met technische 
vakkennis en ontwerp de knapste affiches, 
brochures, verpakkingen en websites.  

 Inclusief praktijk op de werkvloer door 1 
maand stage.

• Realisator van audioproducties 
(muziekproducer) 
Wil je elektronische muziek maken 
voor animaties, apps, films en 
reclamejingles? Je leert de technie-
ken om te mixen en te producen.  

 Inclusief werken in een professio-
nele studio.
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HORECA & VOEDING NETWERKEN & SYSTEEMBEHEER – 
SOFTWARE DEVELOPMENT
Zitten er bits & bytes in jouw dna? Wil je graag leren  
programmeren? Of ben je de geknipte man of vrouw om  
een netwerk op te zetten, te onderhouden en te beveiligen? 

ONZE OPLEIDINGEN:
• Brood- en banketbakker 

Brood bakken. Chocolade maken. 
Taarten versieren. Leer het ambacht 
van de moderne, warme bakker.

• Restauranthouder 
Een veelzijdige opleiding rond 
kooktechnieken, kostprijsberekening, 
hygiëneregels, product- en waren-
kennis.

  Inclusief een stevige basis keuken- 
en zaalpraktijk

ONZE OPLEIDINGEN:
• C# developer  

Leer een (mobile) applicatie te maken 
in C#.net.  

 Net zoals in een echt IT-bedrijf 
werken we projectmatig en in team 
naar ons einddoel.

• Frontend developer 
Leer programmeren in HTML, CSS  
en Javascript en bouw je eigen 
webapplicatie.  

 Inclusief werken met frameworks.

• Backend developer 
Leer programmeren in PHP volgens 
het objectgeoriënteerd principe.  

 Inclusief werken met frameworks.

“Ik koos bewust voor een ambachtelijk 
bakkerij als leerbedrijf. Door mijn 

kennis van procestechnieken, hygiëne-
regels en wat ik in de opleiding leerde 

over chocolade, kon ik direct aan de 
slag in een chocoladefabriek.”  

Niels Cnops, cursist brood- en banketbakker

Wil je graag aan de slag als bakker of slager?  
Of is horeca meer jouw ding? Leer de knepen van 
het vak, incl. de do’s & don’ts om succesvol een 
eigen zaak te runnen.

MEER 
WETEN?
Je vindt al onze  
opleidingen op  
syntra-ab.be/
dagopleidingen

• Slager-spekslager  
Vlees uitsnijden, uitbenen en winkel-
klaar maken van vlees en gevogelte 
– met aandacht voor hygiëne en 
organisatie. Al doende leer je snel.

• Full stack developer 
Bouw complete, online toepassin-
gen en dit zowel voor het zichtbare 
als niet-zichtbare luik. Combineer 
back- en frontend en sta dubbel  
zo sterk. Intensieve, uitdagende  
opleiding.  

 Zeer gewild profiel op de 
arbeidsmarkt.

• Netwerkbeheerder  
De complete all-in opleiding voor 
de moderne netwerkbeheerder. 
Met Windows en Linux. Inclusief 
routing en switching.  

 Werk gegarandeerd.
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ALGEMEEN & OFFICE MANAGEMENT – 
FINANCIEEL BEHEER, 
ACCOUNTANCY & FISCALITEIT

AMBACHTEN - MODE & KLEDIJ

ONZE OPLEIDINGEN:
• Boekhouder 

Een theoretische opleiding boordevol 
praktische voorbeelden rond finan- 
ciële ratio’s, financieringstechnieken 
en fiscaliteit.  

 Opleiding is erkend door BIBF 

• Meertalig administratief bediende 
Word de spil in een kantoor, sterk in 
administratie, informatica en talen. 

 Inclusief praktijk op de werkvloer 
door 1 maand stage.

ONZE OPLEIDINGEN:
• Juwelier-goudsmid 

Leer edele metalen te vervaardigen, 
herstellen en ontwerpen.  Naast 
vaktechnieken is er ook aandacht 
voor het commerciële luik.

• Lingerie- en korsettenmaker 
Leer stap voor stap verschillende 
stukken vrouwenlingerie en onder-
goed ontwerpen en maken.  

 Toon je ontwerpen aan het grote 
publiek in onze jaarlijkse modeshow.

“Ik kon stage doen bij de 
luxueuze lingerielijn van de 

Antwerpse ontwerpster 
Judith Van Herck en 

kreeg de kans om 
mee te werken 

aan de nieuwe 
collectie.”

14

Bekijk het filmpje op 
syntra.nu/modedefilé

Ambieer je een toffe job in de administratie of wil je 
graag de boekhouding voeren van een vennootschap? 
Ook voor het professioneel onthaal van kinderen kan je 
bij Syntra-AB terecht.

Zet jouw creatieve ideeën met fingerspitzengefühl om 
in de mooiste ontwerpen. Maak je eigen juwelen of 
modieuze creaties met stof.

MEER 
WETEN?
Je vindt al onze  
opleidingen op  
syntra-ab.be/
dagopleidingen

• Modevormgever 
Wij vormen jou tot een polyvalente 
modeprofessional in deze all-in 
opleiding van twee jaar.  

 Toon je ontwerpen aan het grote 
publiek in onze jaarlijkse modeshow.

Cursist Lingerie- en 
korsettenmaker  

– Nele Scharpé

• Verantwoordelijke kinderopvang 
Werk mee aan de ontwikkeling van 
kinderen. Een complete opleiding 
met ook aandacht voor communica-
tie met de ouders, inrichting, veilig-
heid en personeelsadministratie.  

 Speel in op het groot tekort aan 
kinderopvang in Vlaanderen. 

© judithlingerie.com
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MEER 
WETEN?
Je vindt al onze  
opleidingen op  
syntra-ab.be/
dagopleidingen
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MARKETING & COMMUNICATIE AUTO & MOTORTECHNOLOGIE - 
LASSEN & METAALBEWERKINGZit er salestalent in je dna? Heb je de drive om produc-

ten of diensten te vermarkten? Je maakt hierbij gebruik 
van de nieuwste digitale technologieën. Ben je een doener en heb je ‘slimme handen’?  

Stroop je mouwen op en we gaan van start in een 
intensieve doe-opleiding.

ONZE OPLEIDINGEN:
• Marketing- en salesverant-

woordelijke/Social media 
consultant 
Je krijgt salestechnieken en 
we doorkruisen de complete 
marketingmix met een stevige 
focus op online marketing. Je 
verwerft strategisch inzicht én 
concrete vaardigheden.

“Ik kreeg als copywriter veel vragen 
van mijn klanten rond Facebook, 
LinkedIn, Twitter,… Ik wou hen heel 
graag verder helpen, maar dan op 
een onderbouwde manier en met 
kennis van zaken. Die kennis en 
praktijkervaring heb ik overvloedig 
opgedaan in deze opleiding.”
Cursist Social media consultant –  
Annick Taets - linguana.be

17

ONZE OPLEIDINGEN:
• Algemeen ondernemer in motor-

voertuigen 
‘Love the smell of petrol in the 
morning’? Na deze opleiding in 
mechanica, carrosserie en bedrijfs-
beheer kan je starten als hulpmeca-
nicien of verkoper van tweede-
handswagens.

• Polyvalent lasser 
Je leert verschillende lastechnieken 
aan en bereikt een professioneel 
gespecialiseerd niveau, goed voor 
een diploma na amper 6 maanden! 
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 PARAMEDISCH 
Sta je graag ten dienste van anderen en wil je graag 
advies verlenen in een apotheek of optiekzaak?

ONZE OPLEIDINGEN:
• Farmaceutisch technisch assistent 

(apotheekassistent) 
Deze opleiding combineert vaktech-
nische vakken (producten, bereidin-
gen maken, stockbeheer) met 
communicatie- en verkoopstraining.

Wil je graag een opleiding uittesten?  
Ben je benieuwd naar de aanpak van de docent? 
Volg een proefles in de open klasweek (23-27 april 2018).
De proefles is gratis maar inschrijven via syntra-ab.be/
dagopleidingen is verplicht.

Altijd welkom op onze campussen in Antwerpen, Leuven en Mechelen. Noteer 
zeker maandagavond 27 augustus 2018 in je agenda. Proef de sfeer op de campus 
en maak kennis met onze medewerkers en docenten tijdens het infomoment.

Campus Antwerpen
Borsbeeksebrug 32, 
2600 Antwerpen

Campus Mechelen
Industriepark Noord G2
Oude Baan 2, 
2800 Mechelen

Campus Leuven
Reasearchpark Haasrode 2007
Geldenaaksebaan 327, 
3001 Oud-Heverlee
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• Opticien-optometrist 
Je leert alles over optica, brillen en 
contactlenzen. Je doet praktijkerva-
ring op in een uitgebreide stage.  

 Knelpuntberoep dus werk verze-
kerd.

SCHRIJF JE IN VOOR DE OPEN KLASWEEK

LOCATIES

19
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MEER 
WETEN?
Je vindt al onze  
opleidingen op  
syntra-ab.be/
dagopleidingen

Bekijk het filmpje op
syntra.nu/filmpje_opticien

BLIJF OP DE HOOGTE
Bij Syntra AB heb je een straf 
aanbod van +500 opleidingen 
in +20 sectoren. Laat ons 
weten welke sector(en) je 
interessant vindt, zodat we je 
enkel mailen over relevante 
topics en opleidingen. 
Maak je profiel aan via  
syntra.nu/voorkeur.

Actuele publicaties kan je  
downloaden via  
syntra-ab.be/publicaties. 
Liever een gedrukt exemplaar? 
Stuur een mailtje naar  
klantencentrum@syntra-ab.be  
met vermelding van de  
gewenste publicatie.



KOM KENNISMAKEN

11-13 januari 2018 
SID-In Vlaams Brabant, Brabanthal

1-3 februari 2018 
SID-In Antwerpen, Antwerp Expo

 
23 april 2018 
inschrijvingen open (online & balie)

23 > 27 april 
open klasweek 2018

22 > 25 mei 
online infomoment

 

 
27 augustus 2018 (van 18-21u) 
infomoment

 
5 september 2018 
Uiterlijke inschrijvingsdatum

20 september 2018  
Startdag voltijdse dagopleidingen, campus Leuven

21 september 2018 
Startdag voltijdse dagopleidingen, campus Mechelen

24 september 2018 
Startdag voltijdse dagopleidingen, campus Antwerpen

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

 
JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Syntra AB  
biedt 

 34 voltijdse  
dagopleidingen  

in 15 domeinen aan,  
verdeeld over  
3 campussen.

syntra-ab.be/dagopleidingen 
Contact: 078/15.99.99 - klantencentrum@syntra-ab.be - syntra-ab.be/klanten

2018

Syntra AB Syntra AB@syntraab
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