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VOORWOORD
De meeste retailers kijken graag naar buitenlandse markten. En waarom zou je je ook laten beperken door
landsgrenzen als de hele wereld je speelveld kan zijn? Crossborder-webwinkels groeien vaak harder dan
webshops die alleen in eigen land actief zijn. Naast de (veel) grotere afzetmarkt kun je bijvoorbeeld de
hoogtijdagen van seizoenproducten verlengen en inspelen op andere consumentenbehoeften.
Het succes van een internationale webshop hangt grotendeels samen met de logistieke oplossingen.
Active Ants is gespecialiseerd in crossborder-zendingen. Zowel voor de heen- als terugweg hebben we een
breed scala aan internationale vervoermogelijkheden. In deze whitepaper lees je waar je op moet letten bij
internationale zendingen en hoe je van je crossborder-verkopen een succes maakt.

Jeroen Dekker
Managing Partner Active Ants

© Active Ants
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Welke landen ga je betreden?
Een eerste stap in crossborder-e-commerce is
bepalen in welke landen je wilt verkopen. Er zijn
verschillende manieren om te kijken welke afzetmarkten interessant (kunnen) zijn, zoals de groeicijfers van de retail en e-commerce, het gemiddelde
bestedingspatroon, de aanwezigheid van marktplaatsen, de lokale wet- en regelgeving of de volwassenheid
van de e-commercesector. Ook een concurrentieanalyse, waarin je onderzoekt of er al (te) veel sterkte
partijen aanwezig zijn in jouw niche, mag niet ontbreken. Concurrentie is overigens niet erg, want het
betekent dat er vraag is naar jouw product. Maar wordt
de markt gedomineerd door enkele partijen of is de
niche al erg verzadigd, dan kan dit ook betekenen dat
de kosten niet opwegen tegen de opbrengsten.
Uitbreiden binnen Europa is een veelgebruikte manier
om te starten met internationaal verkopen. En dit is
niet zonder reden: de Europese e-commercemarkt is
divers en biedt volop (nieuwe) mogelijkheden. Waar
een groot deel van de Europeanen al vertrouwd is met
online winkelen, zijn andere markten nog opkomend.
Hierdoor heeft elke markt zijn eigen kansen en uitdagingen.
Ook ontwikkelingen zoals het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie, het gebruik van de
euro en de toename van pan-Europese regelgeving
zorgen ervoor dat je vrij makkelijk de internationale
markt kunt betreden. De meeste webwinkeliers vinden
het echter fijn om eerst te experimenteren met de
buurlanden. Niet alleen omdat de culturele gebruiken
relatief veel op die van ons lijken, maar ook omdat
dit logistiek gezien vrij eenvoudig is in te richten

Verzenden binnen de Europese Unie
In steeds meer Europese landen wordt de
e-commercemarkt volwassen, waardoor consumenten een snelle en flexibele levering verwachten. Binnen Europa maken we daarom zo veel
mogelijk gebruik van rechtstreekse contracten met

lokale vervoerders. In België werken we bijvoorbeeld
samen met bpost, in Duitsland met Deutsche Post,
in Frankrijk met La Poste en in Spanje met Correos.
Zo hebben we voor alle belangrijke e-commercelanden contracten afgesloten, waarmee we de beste
prijs-kwaliteitverhouding leveren.
Net als bij binnenlandse orders kan Active Ants zendingen naar Duitsland en België bezorgen volgens het
principe 'vandaag besteld, is morgen geleverd'. Voor
pakketjes naar België kunnen we dezelfde cutoff-time
als in Nederland hanteren (23.59 uur). Om de orders de
volgende dag in het veel grotere Duitsland af te kunnen
leveren, ligt de cutoff-tijd hier op 14.00 uur. Dit ligt in
lijn met de verwachting van de Duitse consument, die
meestal wel gewend is aan een vroege cutoff-tijd.

Verzenden naar Groot-Brittannië
Sinds de Brexit op 1 januari 2021 vallen Engeland,
Schotland en Wales niet langer onder de Europese
wetgeving. Voor (Noord-)Ierland blijven de bestaande
regels voor EU-zendingen actief, aangezien Ierland
tot de Europese Unie behoort en Noord-Ierland wordt
gerekend tot de douanezone van de Europese Unie.
Wil je de Britse markt bedienen, dan moet je rekening
houden met extra handelingen en controles. Zo moet
je een handelsfactuur opstellen waarin je onder meer
de volgende onderdelen vermeldt: het bruto-eenheidsgewicht, de incoterms en de taric-code. Waar de
incoterms aangeven wie welke verplichtingen op zich
neemt, bepaalt de taric-code welke heffingen en belastingen van
toepassing zijn.
Verder is de orderwaarde belangrijk.
De Britse douane maakt onderscheid tussen bestellingen met een
waarde beneden de 135 Engelse
pond en orders met een hogere
waarde. Hoewel het feitelijk gaat om
import, worden goederen vanuit de >
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Europese Unie met een waarde tot 135 Engelse pond
door het Verenigd Koninkrijk beschouwd als binnenlandse verkopen. Hierdoor zijn er minder formaliteiten
nodig aan de Britse grens
Wel ben je verplicht om Engelse btw te rekenen op
het verkooppunt en deze af te dragen via een lokale
btw-aangifte. Hierdoor heb je een Engels btw-nummer
en een identificatienummer nodig. Dit EORI-nummer
(Economic Operators Registration and Identification)
vraag je in tweevoud aan: bij de Nederlandse belastingdienst en bij de Britse overheid.
Voor zendingen die een waarde boven de 135 Engelse
pond vertegenwoordigen, gelden de normale douaneprocedures. Deze goederen moeten bij de grens
worden ingeklaard. De douane checkt dan of de
producten zijn toegestaan in het land. Mogen de
producten worden ingevoerd, zijn de documenten in
orde en zijn de inklaringskosten berekend, dan geeft de
douane het pakket vrij. Is dit niet het geval, dan wordt
het pakket tegengehouden.
Hoe lang dit inklaringsproces duurt is onder meer
afhankelijk van de productsoort en of alle documenten
correct zijn ingevuld. Officieel mag de douane een
pakket dertig dagen vasthouden voor onderzoek.
Gelukkig gebeurt dit in de praktijk nauwelijks, want
elke dag die de consument langer moet wachten op
zijn pakket kan (een grote) invloed hebben op de klanttevredenheid.
Voor verkopen met een waarde van meer dan 135
Engelse pond reken je geen Engelse btw. Deze
producten worden aan de grens belast.

Verzenden buiten de Europese Unie
Je pijlen richten op landen buiten Europa kan een
enorm avontuur zijn. Andere klimaten, gebruiken en
consumentenbehoeften kunnen een (flinke) impuls aan
je orderaantallen geven. Stel dat je badmode verkoopt, dan verleng je de hoogtijdagen al door je ook te
richten op Zuid-Europese consumenten. Voeg je hier
bijvoorbeeld Zuid-Afrika of Australië aan toe, waar de
jaargetijden tegenovergesteld zijn aan het noordelijk
halfrond, dan is er in principe het hele jaar vraag naar
jouw artikelen.
Zodra je producten buiten de Europese Unie verzendt,
krijg je te maken met de douane aangezien hier geen
vrij verkeer van goederen geldt. Een goede voorbereiding is dan essentieel. Het lastige is dat elk land
zijn eigen regels hanteert met betrekking tot
douane- en invoerrechten. Gelukkig zijn er wel een
aantal voorwaarden die gestandaardiseerd zijn.
Zo heb je standaard een handelsfactuur, douanepapieren en vervoersdocumenten nodig voor zendingen
buiten de Europese Unie. Bij Active Ants hebben we
veel handelingen geautomatiseerd. Wel vragen we
onze klanten om zelf de juiste codes, de waarde van de
producten en het type product aan te leveren, zodat wij
weten wat we moeten communiceren aan het land van
bestemming.
Doe je zaken buiten de Europese Unie, dan kan het per
land verschillen aan welke regels je moet voldoen. De
betreffende fiscus of een belastingkantoor gespecialiseerd in verkopen buiten de EU kan je hier verder mee
helpen.

Invoerrechten en btw
Bij orders boven een bepaalde waarde kan het zijn dat
je invoerrechten, btw of andere importbelastingen
moet betalen. Dit hangt mede af van de gebruikte
incoterms. Deze internationale standaarden geven
aan wat de rechten en plichten zijn van de verkoper
en ontvanger. Binnen de logistiek worden de volgende
afkortingen het meest gebruikt: DAP en DDP. DAP
staat voor Delivered At Place. Dit houdt in dat de
importheffingen en de – belastingen worden betaald
in het land van levering, oftewel de ontvanger betaalt
deze kosten bij aflevering. >
© Active Ants
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DDP is de afkorting van Delivery Duty Paid, waarbij de
webwinkelier alle kosten betaalt in het land van
levering. Dit betekent niet dat jij (volledig) opdraait
voor de kosten, want deze kun je verwerken in de
verkoopprijs. Dit heeft wel als gevolg dat de verkoopprijs minder concurrerend wordt, maar het voorkomt
dat de consument achteraf wordt geconfronteerd met
onaangename verrassingen.
Welke aanpak je ook hanteert, vergeet niet om eventuele bijkomende kosten te vermelden in je webshop.
Doe je dit niet, dan kan de klant weigeren om de kosten
te betalen en worden ze op jou verhaald. Active Ants is
gespecialiseerd in crossborder-zendingen. Niet alleen
binnen de Europese Unie, maar ook (ver) daarbuiten.
Dagelijks begeleiden we vele webwinkeliers bij het
inklaringsproces en andere internationale regelgeving,
waardoor je zonder problemen internationaal kunt
groeien.

Zakendoen in het buitenland:
hoe regel je dit administratief?
Vroeger mocht elk EU-land zelf bepalen vanaf welk
drempelbedrag de btw lokaal moest worden afgedragen. Naast dat dit verwarrend kon zijn, was het
ook administratief best omslachtig. Sinds 1 juli 2021
kunnen ondernemers die voor meer dan 10.000 euro
binnen de Europese Unie omzetten, gebruikmaken van
de OSS-regeling (One-Stop-Shop).
Dit éénloketsysteem is opgericht om te voorkomen dat
bedrijven zich in elk EU-land moeten registreren en
hier afzonderlijk btw moeten afdragen. Met de OSS-regeling betaal je in één keer (per kwartaal) de totale
btw voor alle leveringen binnen de Europese Unie. De
btw-aangifte voor Nederlandse klanten vallen hier niet
onder. Die doe je zoals je gewend bent. Verkoop je voor
minder dan 10.000 euro aan consumenten binnen de

EU, dan reken je gewoon de Nederlandse btw. Ook is
het dan niet nodig om je in die landen te registreren en
lokaal btw af te dragen.

Hoe bereken je de lokale btw?
Het lokale btw-tarief bereken je vanaf het moment
dat je de drempel van 10.000 overschrijdt. Stel dat je
al voor 9.800 euro in EU-landen hebt geleverd en een
Duitse klant plaatst een order van 250 euro, dan belast
je deze factuur met Duitse btw. Ook de volgende facturen belast je met de lokale btw-tarieven. Alle facturen
vóór het overschrijden van het drempelbedrag belast je
volgens de Nederlandse btw-regels.
Zodra je de buitenlandse btw-tarieven gaat berekenen,
is het belangrijk om de prijzen in je webwinkel hierop
aan te passen. Deze prijzen zijn immers inclusief btw.
Hoewel veel lidstaten een btw-tarief hebben rond de
20 procent, zijn er ook uitschieters. Waar Luxemburg
bijvoorbeeld een btw-percentage van 17 procent heeft,
rekent Hongarije maar liefst 27 procent belasting. Stel
dat jouw hardloper 25 euro kost en je hanteert in elk
land dezelfde tarieven, dan kan de winst behoorlijk
uiteenlopen.
Ter vergelijking: de Nederlandse btw bedraagt in
bovenstaand voorbeeld 5,25 euro, in Luxemburg draag
je 4,25 euro af en de Hongaarse btw is 6,75 euro. In
de praktijk zie je daarom dat veel webwinkeliers de
verkoopprijzen afstemmen op het land waarin ze hun
producten verkopen. Zo blijft de winst op het product
in elk land hetzelfde. Om het jezelf niet onnodig ingewikkeld te maken, is het fijn als jouw webwinkelsoftware de optie heeft om variabele prijzen te laten zien.
Op deze manier kun je de verschillende btw-tarieven en
verkoopprijzen eenvoudig automatiseren.

Hoe zit het met de wet- en regelgeving?
Binnen Europa is de wet- en regelgeving redelijk
gelijkgetrokken. Voorwaarden voor de beveiliging van
webshops, privacybescherming van de klant en minimale producteisen zullen niet tot nauwelijks van elkaar
verschillen. Buiten de Europese Unie zijn de verschillen
groter, aangezien elk land zijn eigen regels en wetten
heeft. Waar het herroepingsrecht in Europa
bijvoorbeeld op veertien dagen ligt, is dat buiten >
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Europa soms langer. Voor buitenlandse orders kan het
daarom verstandig zijn om de retourtermijn te verlengen naar bijvoorbeeld dertig dagen.

taal worden beantwoord. Andere aspecten om
rekening mee te houden zijn de merkbeleving en de
prijsdruk bij concurrentiegevoelige artikelen. Ook lever
je een stuk marge in voor het gebruik van het platform.

Voordat je jouw assortiment buiten de Europese markt
kunt aanbieden, moet je er eerst zeker van zijn dat de
producten voldoen aan alle voorwaarden van dat land.
Dit gaat verder dan alleen de minimale producteisen.
Ook de etiketten moeten voldoen aan de lokale richtlijnen. Vooral als je voedingsmiddelen verkoopt, gelden
er strenge eisen. Zo ben je verplicht om in begrijpelijke verwoording aan te geven welke ingrediënten
het product bevat.
Het simpelweg vertalen van het etiket voor buitenlandse markten is niet altijd voldoende. De Amerikaanse wetgeving heeft bijvoorbeeld andere eisen met
betrekking tot de presentatie van voedingswaarden
en allergenen dan de Europese wetgeving. Ook voor
cosmetica en huishoudelijke artikelen gelden extra
voorwaarden. Bij cosmetica moet net als bij voeding
duidelijk zijn welke ingrediënten er zijn gebruikt. Huishoudelijke artikelen moeten een energielabel hebben
of voorzien zijn van een CE-markering.

Waar breng je je marktplaatsvoorraad
onder?

Verkopen via internationale marktplaatsen

Er zijn verschillende manieren waarop je de marktplaatsverkopen op hun eindbestemming kunt krijgen.
Je kunt de logistiek in eigen beheer doen, uitbesteden
aan een fulfilmentpartij of onderbrengen bij de marktplaats. Ook kun je kiezen voor een combinatie, waarbij
je bijvoorbeeld de hardlopers bij het platform plaatst
en de overige artikelen zelf doet of laat versturen door
een fulfilmentpartner.

Wil je op een laagdrempelige manier nieuwe markten
uitproberen, dan kun je ervoor kiezen om (eerst) via
een platform te verkopen. Denk bijvoorbeeld
aan Amazon, eBay en Zalando. Naast dat je kunt
meeliften op het bereik van de marktplaats, kun je vaak
ook gebruikmaken van hun logistiek en betaaldiensten.
Bovendien hoef je je minder te verdiepen in de lokale
e-commercewetgeving, aangezien de platforms al de
nodige (lokale) voorwaarden stellen waar je als verkoper aan moet voldoen.

Heb je één marktplaatskoppeling, dan is het aantal
marktplaatsverkopen vaak goed te overzien. En zelfs
als een groot deel van je orders via de betreffende
marktplaats wordt verkocht, blijft de orderverwerking
vrij overzichtelijk. Ongeacht of je dit in eigen beheer
uitvoert, uitbesteedt aan een fulfilmentbedrijf of
onderbrengt bij het platform. Het wordt een ander
verhaal als je jouw assortiment aanbiedt via verschillende marktplaatsen.

Voordat je in zee gaat met een platform is het verstandig om eerst te onderzoeken of de eisen die deze
marktplaats stelt wel realistisch voor je zijn. Zo zijn er
vaak strenge regels met betrekking tot (het nakomen
van) de levertijd en de tijd die je krijgt om te antwoorden op klantvragen. Amazon heeft bijvoorbeeld als
stelregel dat je vragen binnen 24 uur moet beantwoorden. Een respons in het Engels is hierbij niet
voldoende, het platform wil dat klanten in hun eigen

In dat geval is het veel efficiënter als je gebruikmaakt
van een centrale voorraad. Naast dat je anders ontzettend veel producten moet inkopen en opslaan, is de
kans groot dat de samenstelling van de voorraden niet
optimaal is. Het is nu eenmaal ontzettend lastig om in
te schatten hoeveel items je per product per platform
verkoopt.

© Active Ants
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Multi-warehousing: voorraden in
verschillende magazijnen
Als je veel internationaal verkoopt, kun je al je orders
vanuit één centraal punt laten versturen. Maar je kunt
ook kiezen voor multi-warehousing, waarbij je je voorraden verdeelt over meerdere magazijnen. Active Ants
heeft vestigingen in Nederland, België, Duitsland en
Engeland. Door je producten in meerdere landen onder
te brengen, kun je door heel Europa sneller leveren.
Dit is niet het enige voordeel. Aangezien je per order
kunt kiezen voor de meest efficiënte route, is de last
mile goedkoper. Daarnaast is de verzending duurzamer, omdat je via palletvervoer vele items tegelijk
kunt versturen. Ter vergelijking: normaalgesproken zou
je deze producten afzonderlijk verzenden op het
moment dat er een order binnenkomt. Nu leggen de
items alleen voor de last mile verschillende routes af.
Multi-warehousing is vooral geschikt voor webwinkels
met een overzichtelijk assortiment en producten met
een redelijk snelle doorlooptijd. Heb je een groot aanbod en/of blijven de producten lang op de plank liggen,
dan is het vanwege de opslagkosten voordeliger om
het bij één centrale locatie te houden.

Hoe verwerk je internationale retouren?
Retouren kunnen flink drukken op je bedrijfsresultaten. Naast de eventuele kosten die je als
webwinkelier draagt voor de retourzending heb je te
maken met handelingskosten om de retour te verwerken. Bij internationale retouren zijn deze kosten
nog hoger. Vooral als de internationale retouren
individueel worden teruggestuurd, levert dit een
grote kostenpost op.

Door gebruik te maken van een lokaal retouradres, en
de retouren uit dat land te bundelen, kun je de kosten
drukken. Bovendien geeft het de consument een vertrouwd gevoel als hij zijn pakket terug kan sturen naar
een herkenbaar adres. Daarnaast zijn er marktplaatsen
die van webwinkeliers eisen dat ze gebruikmaken van
een lokaal retouradres. Dit is bijvoorbeeld bij Amazon
het geval.
Een bijkomend voordeel van deze lokale hubs is dat
de producten hier worden gescand. Hierdoor weet je dat
je een retourzending gaat ontvangen en kun je de
terugbetaling aan de klant alvast in werking zetten.
Zowel voor de zendingen als de retouren maakt Active
Ants gebruik van eigen hubs, het internationale netwerk van moederbedrijf bpost en de voorzieningen van
vervoerders.

Retouren aanmelden
Er zijn verschillende manieren waarop consumenten
bij Active Ants hun retour kunnen aanmelden. Voor
zendingen binnen de Europese Unie kun je zelf via
ons IT-systeem Europese retourlabels printen en naar
de consument sturen. Wil je het de consument nog
makkelijker maken, dan kunnen we in de verzenddoos
direct een retourlabel meeleveren. Een andere mogelijkheid is om consumenten zelf een retourlabel aan te
laten vragen via ons retourportaal. Sommige marktplaatsen, waaronder Amazon en Zalando, eisen dat je
alvast een retourlabel toevoegt bij de bestelling.
Bij Active Ants hebben we koppelingen met diverse
IT-systemen, zoals Returnista, waarmee we het
retourproces verder professionaliseren. Hierdoor is het
retourproces niet alleen eemvoudiger voor webwinkeliers, maar ook voor de consument.

© Active Ants
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Een veilige, duurzame en herkenbare
verzendverpakking

Je webshop klaarmaken voor internationale
orders

De verpakking is voor elke zending belangrijk. Het
zorgt er immers voor dat de order in goede staat op de
eindbestemming aankomt. Bij internationale zendingen
is de verzendverpakking nog belangrijker, aangezien
het pakket vaak door meerdere vervoerders wordt
verwerkt. Naast dat een goede verpakking ervoor zorgt
dat de order onbeschadigd aankomt bij de klant, is het
voor sommige spelers een belangrijk onderdeel van hun
marketing.

Als je zelfstandig buitenlandse markten wilt bedienen,
kun je een .com-extensie gebruiken en de teksten
vertalen naar het Engels. Maar als je actief in bepaalde
landen wilt verkopen, werkt het vaak beter om te kiezen
voor nationale domeinextensies. Ook vinden de meeste
consumenten het prettiger om teksten in hun eigen
taal te lezen. Het zorgt er niet alleen voor dat ze weten
wat ze kopen, het creëert ook meer vertrouwen.

Dit gaat verder dan het doorvoeren van de huisstijl. Zo
is duurzaamheid een steeds belangrijkere pijler binnen
de e-commerce. Niet alleen bij webwinkeliers en hun
toeleveranciers, maar ook bij consumenten. Naast het
gebruik van niet-duurzame materialen is het vervoeren
van lucht één van de grootste irritaties in de sector. Bij
Active Ants hebben we verschillende inpakmachines,
waardoor we orders zo efficiënt mogelijk verpakken.

Helemaal wanneer je tevens zorgt voor een lokaal keurmerk, populaire lokale betaalmethoden aanbiedt en
klanten in hun eigen taal te woord kunt staan. Ook voor
(de vindbaarheid van) jouw webshop biedt lokalisering
diverse voordelen. Zo worden productbeschrijvingen
en andere relevante content in de lokale taal beter
gevonden door zoekmachines.

Zo zorgen onze automatische inpakmachines ervoor
dat de doos zo veel mogelijk op maat wordt gemaakt,
waardoor we tot veertig procent minder lucht verpakken. Bovendien hebben we hierdoor nauwelijks tot geen
opvulmateriaal nodig. Hiermee dragen we niet alleen
ons steentje bij aan het verduurzamen van de keten, het
zorgt ook voor de meest voordelige verzending. Steeds
meer vervoerders kijken voor het bepalen van de prijs
namelijk ook naar het volumegewicht of het formaat
van de verpakking. Door pakketten zo efficiënt mogelijk
te verpakken, kun je enorm besparen op de verzendkosten.
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Conclusie
Het succes van je crossborder-avontuur hangt vaak samen met de mate waarin je erin slaagt om je internationale webshop(s) af te stemmen op de behoeften van buitenlandse klanten. Dit gaat (veel) verder dan het
productaanbod. Ook lokale betaalmethoden, een lokaal retouradres en lokale keurmerken dragen bij aan het
consumentenvertrouwen.
Verder hebben de logistieke oplossingen een grote invloed op het al dan niet veroveren van buitenlandse
markten. Naast dat een snelle en correcte levering belangrijk is, kunnen de logistieke kosten flink op de
marge drukken. Vooral omdat de kosten vaak niet (geheel) worden doorberekend aan de eindklant.
Door je buitenlandse zendingen bij Active Ants onder te brengen ben je verzekerd van een integratie met de
beste internationale vervoerders tegen gunstige tarieven. Vanzelfsprekend kun je je webshop koppelen met
diverse internationale marktplaatsen, waaronder Amazon, Zalando en About You. Maar ook nichemarktplaatsen, waaronder Backmarket voor mobiele telefoons, zijn bij ons goed vertegenwoordigd. Daarnaast
bieden we ondersteuning bij administratieve processen, zoals het inklaren van goederen. Zo kun je op een
laagdrempelige manier wereldwijd groeien.
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CROSSBORDER-ZENDINGEN Zo boek je succes met je buitenlandse verkopen

LOCATIES

ACTIVE ANTS
NEW

OPENING EIND 2022
Active Ants HQ
Zeelandhaven 6
3433 PL Nieuwegein
+31 (0)30 227 10 00
sales@activeants.nl

Active Ants NL
Borchwerf 5
4704RG Roosendaal
+31 (0)16 520 14 00
sales@activeants.nl

Active Ants BE
Molenweg 109
2830 Willebroek
+32 3 808 10 37
sales@activeants.be

Active Ants Germany GmbH
Hoeschstraße 20
46284 Dorsten
+49 (0) 2362 28 33 011
sales@activeants.de

Wilt u meer informatie van Active Ants of wilt u een vrijblijvende offerte?
Uw contact bij Active Ants helpt u op elk moment graag verder:
Ronald Metselaar
Business Development Director
ronald.metselaar@active ants.nl
+31 639 19 19 67

Meer weten over E-fulfilment uitbesteden,
of direct een afspraak maken?
Scan de QR-code en bezoek onze website!
DEZE WHITEPAPER IS EEN UITGAVE VAN ACTIVE ANTS

Active Ants UK
Unit 1, 26 Liliput Road
Brackmills Industrial Estate
NN4 7DT Northampton
sales@activeants.uk

