
 

 

OVEREENKOMST VAN AANNEMING 
Umowa zlecenia 

A. Partijen  / Strony umowy  

 

Ondergetekenden:  
Nizej podpisani:  
 

1. naam:  
1. Nazwa / Nazwisko:  

 

straat/postbus:  
Ulica / skrzynka pocztowa:  

 
postcode:  
Kod pocztowy: 
 

plaats:  
Miejscowosc: 

 
telefoonnummer:  
Numer telefonu: 
 
e-mailadres:  
E-mail:  

 
KvK-nummer:  
Numer z KvK (Izba Gospodarczo – Handlowa) 

 
BTW-nummer:  
(Numer VAT) 

 
hierna te noemen: de opdrachtgever, opererend in de sector bouw  
zwanego dalej zleceniodawca, dzialajacego w sektorze budowlanym 

 
en  
a 

 
2. naam:  
2. Nazwa / Nazwisko:  

 
straat/postbus:  
Ulica / skrzynka pocztowa:  
 

postcode:  
Kod pocztowy: 

 
plaats:  
Miejscowosc: 

 
telefoonnummer:  
Numer telefonu: 

 
e-mailadres: 
E-mail:  



 

 

 
KvK-nummer:  
Numer z KvK (Izba Gospodarczo – Handlowa) 
 

BTW-nummer:  
(Numer VAT) 

 
hierna te noemen: de opdrachtnemer  
zwanego dalej zleceniobiorca:  
 

In aanmerking nemende dat:  

 partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst beogen af te 
sluiten, maar een overeenkomst van aanneming van werk.  

 Partijen zullen de uitvoering van deze overeenkomst in overeenstemming 
laten zijn met de wettelijke regels bij het zelfstandig uitvoeren van een 
overeenkomst van aanneming in de zin van artikel 7:750 BW.  

 Deze overeenkomst heeft nadrukkelijk betrekking op het aannemen van 
werk.  

 Partijen deze overeenkomst onder de navolgende voorwaarden en 
bepalingen wensen aan te gaan:  

 
Biorąc pod uwagę, że: 

 strony poprzez zawarcie tej umowy, nie maja na celu zawarcia umowy o prace. Celem jest umowa 
zlecenia na wykonanie uslugi.  

 Przy realizacji uslugi zleconej w tej umowie, strony stosuja przepisy artukulu 7:750 BW, w 
rozumieniu ktorego zlecona uluga bedzie wykonana samodzielnie.  

 Niniejsza umowa jednoznacznie nawiazuje sie do przyjecia zlecenia.  

 Strony niniejszej umowy na podstawie warunkwow i zasad zgodnie pragną zawrzec: 
 

 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:  
Oswiadczaja, ze nstepujace zostalo uzgodnione:  

 
B. Het werk / Usluga  

 
Deze overeenkomst heeft betrekking op het volgende werk (afgebakende eenheid) 
De opdrachtgever heeft opgedragen aan de opdrachtnemer, die deze opdracht heeft 
aanvaard, het volgende werk:  

 een zo gespecificeerd mogelijke omschrijving van de werkzaamheden in 
kwantiteit en kwaliteit  

 de te gebruiken materialen:  

  *  

  *  

  *  
 
Niniejsza umowa obejmuje następujące prace / uslugi  (określoną jednostkę) 
Zleceniodawca powierzył zleceniobiorcy, który zlecenie zaakceptował, na następujące prace / uslugi: 

 jak najbardziej sprecyzowany opis pracy / uslugi po wzgledem ilosciowym i jakosciowym 

 wykorzystywane materialy: 
 

 *  

 *  

 *  

De opdrachtnemer verplicht zich – in relatie tot de aanvaarde opdracht - het 
volgende resultaat op te leveren:  



 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się w odniesieniu do przyjętege zlecenia do dostarczenia nastepujacych rezultatow:   

 
Plaats van het werk:  
Miejsce wykonania uslugi:  

 
Benaming van het werk:  
Nazwa uslugi: 

 
 
De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer in het bezit te stellen van de stukken 
welke betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht. Deze stukken maken 
deel uit van deze overeenkomst van aanneming.  
De opdrachtnemer verplicht zich tot nakoming van de opdracht door het werk uit te 
voeren naar de  
eisen van goed en deugdelijk werk en naar de bepalingen van deze overeenkomst.  
 
Zlecniodawca zobowiązany jest do poinformowania zlecniobiorcy o czesciach, ktore odnosza sie do wykonania 
zlecenia. Te czesci sa czescia tej umowy zlecenia.   
Zleceniobiorca  zobowiazuje sie do wykonania zlecenia przez spelnienie wymogow dobrej i rzetelnej pracy na 
podstawie postanowien niniejszej umowy.  
 

C. Onafhankelijkheid / Niezaleznosc  
 

 De opdrachtnemer voert de opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en 
bepaalt zelf onder welke omstandigheden en op welke wijze de opdracht 
wordt uitgevoerd  
Zleceniobiorca wykonuje zlecenie samodzielnie i sam ocenia w jakich okolicznosciach i w jaki 
sposob zlecenie bedzie wykonane.  

 opdrachtnemer is vrij in het indelen van zijn werkzaamheden binnen de 
context van de opdracht en de overeengekomen resultaatsverplichting.  
Zleceniobiorca ma swobode w organizowaniu prac w ramach umowy i wynikajacego z niej rezultatu.  

 Opdrachtgever kan de opdrachtnemer richtlijnen geven over de 
afstemming van het overeengekomen werk in relatie tot andere 
werkzaamheden die hiermede in relatie staan, zonder in te grijpen in de 
wijze van uitvoering van de overeenkomst, aangezien de opdrachtnemer 
daarover bij uitsluiting beslist.  
Zleceniodawca moze udzielic zleceniobiorcy wskazowek na temat dostosowania zleconej uslugi 
/pracy w relacji z innymi dzialaniami/pracami, ktore sa zwiazane z nimi, bez ingerowania w sposob 
realizacji zlecenia, biorac pod uwage, ze zleceniobiorca podejmuje decyzje w tym zakresie.  

 De opdrachtnemer is volledig vrij in het aannemen van opdrachten van 
derden.  

Zleceniobiorca moze przyjmować zlecenia od podmiotów trzecich. 

 De opdrachtnemer zal zodanig gekleed zijn tijdens de uitvoering van het 
werk, zodat voldoende  
Zleceniobiorca bedzie w sposob wystarczajacy / bezpieczny ubrany podczas wykonywania zlecenia  

 herkenbaar is dat hij zijn eigen bedrijf vertegenwoordigt.  
W sposob rozpoznawalny, ze reprezentuje swoja firme 

 De opdrachtnemer zal gebruik maken van vervoersmiddelen die hem in 
eigendom toebehoren dan wel door hem geleast of gehuurd zijn.  
Zleceniobiorca będzie korzystać z transportu, ktory jest jego własnościa lub wziety jest przez niego 
w leasing lub jest przez niego wypożyczyony. 

 
Voor wat betreft horizontale of verticale transportmiddelen op de bouwplaats 
kan de opdrachtgever deze aan de opdrachtnemer ter beschikking stellen.  



 

 

Odnośnie poziomych lub pionowych srodkow transportu na placu budowy, zleceniodawca moze je 
udostepnic zleceniobiorcy. 

 

 De opdrachtnemer is gerechtigd anderen in te schakelen bij de uitvoering 
van de overeengekomen werkzaamheden dan wel de werkzaamheden 
door anderen te laten uitvoeren ter vervanging van zijn eigen arbeid.  
Zleceniobiorca ma prawo do przylaczenia innych celem wykoniania zlecenia, wtedy tez te prace / 
uslugi musza byc wykonane w ramach zastepstwa.  

 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor nakoming van het 
overeengekomen resultaat.  
Zleceniobiorca jest zobowiązany do realizacji uzgodnionego rezultatu. 

 De opdracht zal worden uitgevoerd, met inachtneming van wettelijke 
voorschriften, die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden en 
veiligheid.  
Zlecenie zostanie wykonane zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi warunków pracy i 
bezpieczenstwa.  

 Indien de opdracht wordt uitgevoerd op een bouwplaats waar ook 
werknemers werkzaam zijn, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de 
naleving van de sectorale arbocatalogus. De opdrachtgever dient hiervoor 
de noodzakelijke voorzieningen te treffen.  
Jeśli zamówienie bedzie wykonywane na placu budowy, gdzie takze pracuja / sa obecni 

pracownicy, zleceniodawca jest odpowiedzialny za zachowanie zasad bezpieczenstwa , zgodnych z 

zasadami BHP. Zlecediodawca zobowiazany jest do zachowania / przestrzegania niezbednych 

srodkow w tym celu.  

 De opdracht is voorzien van een risico-inventarisatie.  
Zlecenie zawiera ocene ryzyka.  

 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik 
maken van eigen gereedschap en materieel.  
Zleceniobiorca przy wykonywaniu swoich prac, bedzie korzystal z wlasnych narzędzi i sprzętu. 

 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik 
maken van eigen materialen.  
Zleceniobiorca przy wykonywaniu swoich prac, bedzie uzywal swoich materiolow.  

 
Slechts in het geval de opdrachtgever een belangrijk inkoopvoordeel kan behalen bij 
de aanschaf van materiaal kan het materiaal door de opdrachtgever ter beschikking 
worden gesteld aan opdrachtnemer.  
W przypadku, gdy zleceniodawca moze uzyskac znaczaco korzystniejsza mozliwosc zakupu materialow, moze 
ten material byc przekazany przez zleceniodawce zleceniobiorcy do uzytku 

 
D. Aanvang van het werk; tijdstip van oplevering;  
uitvoeringsduur; werkplan; onderhoudstermijn  
Rozpoczęcie pracy, termin zakonczenia / realizacji, 
okres realizacji, plan pracy, terminy konserwacji 

 
Met betrekking tot het tijdstip van oplevering geldt het volgende*:  
W odniesieniu do terminu realizacji, ma zastosowanie nastepujaco*: 

Het werk dient te zijn opgeleverd**:  
Prace / uslugi maja byc zakonczone**: 

• uiterlijk op  
  na dzien:  

• binnen …… werkbare werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip van aanvang van het 
werk.  
w ciągu ......  dni robiczych, liczac od daty zlecenia robót 

 



 

 

Na de oplevering geldt wel/niet een onderhoudstermijn***.  
Po oddaniu zlecenia obowiazuje / nieobowiazuje okres konserwacji***. 

 
De onderhoudstermijn (indien overeengekomen) heeft een duur van … weken.  
Indien opdrachtnemer wegens ziekte niet in staat is om de werkzaamheden uit te 
voeren, zal opdrachtnemer opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. 
Opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele vertraging in de 
uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen. Ziekte van de opdrachtnemer 
wordt wel/niet *** beschouwd als overmacht.  
 
Okres konserwacji (w przypadku uzgodnienia) trwa ………….. tygodni 
Jeżeli zlecenioborca z powodu choroby nie jest w stanie wykonac uslugi/pracy, powinien on niezwlocznie 
poinformowac zleceniodawce o tym fakcie.  
Zleceniobiorca powziac jak najwieksze starania, aby nie doszlo do opoznien w realizacji zlecenia.  
Choroba zleceniobiorcy jest traktowana / nie jest traktowana***  jako siła wyższa. 
 
* slechts één mogelijkheid aankruisen en invullen  
* zaznaczyć jedną opcję, a następnie wypełnc 
 
** slechts één mogelijkheid aankruisen en invullen indien bij * voor de eerste mogelijkheid is  
gekozen  
**zaznaczyć jedną opcję, a następnie wypełnc jesli * jest wybrana pierwsza opcja  
 
***doorhalen hetgeen niet van toepassing is 
*** Niepotrzebne skreslic  
 

E. De Tariefvorming / formy zaplaty 

• De aannemingssom van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk beloopt  
€  
(zegge: … euro),  
exclusief BTW.  
In het werk begrepen verrekenbare hoeveelheden met vermelding van de 
respectievelijke verrekenprijzen:  
…  
exclusief BTW*:  
 
• Afrekening van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk vindt plaats tegen de 
volgende prijzen**:  
* invullen indien van toepassing  
** prijzen per eenheid (bijv. per m, m2, per 1000 e.d.) vermelden, exclusief BTW)  
 
Opdrachtgever verklaart een zodanig tarief te betalen aan opdrachtnemer die naast 
een marktconforme vergoeding voor de overeengekomen arbeid ook voldoende is 
om de kosten te kunnen dekken van voorzieningen tegen ziekte, langdurige 
arbeidsongeschiktheid, pensioen en scholing.  
 

 Z tytułu wykonania zlecenia wynagrodzenie  na rzecz zleceniobiorcy wynosi ................................... 
Euro (slownie: .................................... Euro) bez podatku VAT 
Przez prace rozumie sie odliczenie rozliczonych ilosci z podaniem cen transferowych: 
................................... Euro bez podatku VAT*.  

 Rozliczenie za zlecone prace / uslugi na rzecz zleceniobiorcy beda mialy miejsce na podstawie 
nestepujacych cen**:  
* jesli dotyczy - wypelnic  
** Cena za jednostkę (np. Za m, m2, za 1000 i tym podobe) wpisac, bez pdatku  VAT 

Zleceniodawca oswiadcza, ze taryfy nalezne zleceniobiorcy, obowiazujace na rynky sa wystarczajace na pokrycie 
kosztow z tytutlu choroby, długotrwałej niepełnosprawności, emerytury i szkoleń. 

 
 
F. Wijziging van kosten en prijzen / Zmiana/korekta kosztow i cen 

• Wijzigingen van kosten en prijzen worden wel/niet* verrekend.  



 

 

 Zmiana kosztow i cen bedzia / nie bedzie rozliczona  
 
*doorhalen hetgeen niet van toepassing is  
*Niepotrzebne skreslic 

 
G. Inrichting werkterrein; aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen zaken / 
Urzadzenie miejsca pracy; udostepnic na rzecz zlecniobiorcy 

 
Met het oog op de uitvoering van het werk worden door de opdrachtgever aan de 
opdrachtnemer  
de volgende zaken ter beschikking gesteld:  

 opslagterrein/afsluitbare opslagruimte(n):  

 horizontaal transport:  

 verticaal transport:  

 hulpmiddelen:  

 hulpwerken:  

 aansluitpunten gas, water, elektriciteit en telefoon:  
 
Dit alles onverminderd datgene dat conform deze overeenkomst door de 
opdrachtnemer zelf wordt  
geleverd.  
Uiterlijk .. dagen voor de aanvang van het werk plegen partijen overleg over de 
locatie en de  
capaciteit van de aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen zaken, alsmede 
over de periode  
waarin die zaken gebruikt kunnen worden.  
De container(s), bestemd voor de inzameling van het afval dat ontstaat bij de 
uitvoering van het  
aan de opdrachtnemer opgedragen werk, wordt (worden) ter beschikking gesteld 
door opdrachtgever.  
De kosten van het van het werkterrein verwijderen van het afval dat ontstaat bij de 
uitvoering van  
het aan de opdrachtnemer opgedragen werk, zijn voor rekening van opdrachtgever.  
 
Z myślą o wykonywaniu prac/uslug zleceniodawca zobowiazuje sie udostepnic na rzecz zleceniobiorcy, 
nastepujace rzeczy:  
• przechowywalnie / przechowywalnie, ktora mozna zamknac: 
• transport poziomy: 
• transport pionowy: 
• srodki pomocnicze: 
• Prace pomocnicze: 
• Przyłącza gazu, wody, energii elektrycznej i telefonicznej: 
 
To wszystko bez względu na fakt zgodnosci z niniejsza umowa, bedzie dostarczone przez zleceniobiorce.  
 
W...... .. dni przed rozpoczęciem pracy, strony skontaktuja sie celem ustalenia lokacji i pojemnosci rzeczy, ktore 
beda udostepnione na rzecz zleceniobiorcy, takze terminu w jakim moga byc wykorzystywane.  
Pojemnik (i) jest przeznaczony do gromadzenia odpadów pochodzących z realizacji uslugi/ prac bedzie 
udostepniony przez zleceniodawce.  
Koszty z tytulu wywiezienia odpadow pochodzacych z realizacji zlecenia, beda poniesione przez zleceniodawce.  

 
 
 
 
H. Hulpwerkzaamheden / pomocnicze srodki pracy 



 

 

• De opdrachtgever verricht geen werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering 
van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk. Dit met inachtneming van het 
overeengekomen onder I en J.  
 
Zleceniodawca nie prowadzi zadnych prac dotyczacych realizacji uslugi/pracy zleconej zleceniobiorcy. Zgodnie z 
ustalonymi punktami I en J niniejszej umowy.  
 

I. Werktekeningen* / plany / projekty (rysunki) dotyczace pracy * 

De opdrachtnemer vervaardigt geen tekeningen met betrekking tot het aan hem 
opgedragen werk.  
De opdrachtnemer vervaardigt wel tekeningen met betrekking tot het aan hem 
opgedragen werk.  
Ten aanzien van door de opdrachtnemer te vervaardigen tekeningen geldt het 
volgende:  
Tekeningen die door de opdrachtnemer vervaardigd zijn, blijven eigendom van de 
opdrachtnemer.  
* slechts één mogelijkheid aankruisen (en indien van toepassing invullen)  
 
Zleceniobiorca nie wykonuje zadnych projektow dotyczacych powierzonego mu zlecenia.  
Zleceniobiorca wykonuje projekty dotyczace powierzonego mu zlecenia. 
W odniesieniu do projektow wykonanych przez zleceniobiorce, obowiazuja nastepujace zasady:  
Projekty, ktore zostaly wykonane przez zleceniobiorce, pozostaja jego wlasnoscia.  
* zaznaczyć jedną opcję ( i ewentualnie wypełnc) 
 

J. Maatvoering* / Wymiary* 

Door de opdrachtnemer wordt geen maatvoering c.q. stelwerkzaamheden verricht.  
Door de opdrachtnemer wordt wel maatvoering c.q. stelwerkzaamheden verricht.  
Ten aanzien van door de opdrachtnemer te verrichten maatvoering geldt het 
volgende:  
* slechts één mogelijkheid aankruisen (en indien van toepassing invullen)  
Zleceniobiorca nie dokonuje zadnych pomiarow dotyczacych zespolu zleconych prac.  
Zleceniobiorca dokonuje pomiarow dotyczacych zespolu zleconych prac.  
W odniesieniu do pomiarow wykonanych przez zleceniobiorce, obowiazuja nastepujace zasady:  
* zaznaczyć jedną opcję ( i ewentualnie wypełnc) 

 
K. Weekrapporten*  / raporty tygodniowe* 
De opdrachtnemer zorgt niet voor het opmaken van weekrapporten.  
De opdrachtnemer zorgt wel voor het opmaken van weekrapporten.  
* slechts één mogelijkheid aankruisen  
 Zleceniobiorca nie jest zobowiazany do sporzadzania tygodniowych raportow 
 Zleceniobiorca jest zobowiazany do sporzadzania tygodniowych raportow 
* zaznaczyć jedną opcję 

 
L. Betaling* / Platnosc* 
• Het aan de opdrachtnemer toekomende zal door hem kunnen worden gefactureerd 
nadat het werk als opgeleverd kan worden beschouwd of, indien van toepassing, 
nadat het werk voldoet of geacht wordt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen.  

• Het aan de opdrachtnemer toekomende zal door hem kunnen worden gefactureerd 
in  
 
termijnen en telkens na het verschijnen van de desbetreffende termijn.  
De termijnen verschijnen**:  

 periodiek, met tussenpozen van ….weken, met dien verstande dat de 
eerste termijn verschijnt …  

 weken na aanvang van het werk.  



 

 

 
afhankelijk van de stand van het werk:  
de eerste termijn ad € …..verschijnt zodra  
de tweede termijn ad € … verschijnt zodra  
de laatste termijn ad € …..verschijnt zodra het werk als opgeleverd kan worden 
beschouwd of, indien van toepassing, nadat het werk voldoet of geacht wordt te 
voldoen aan hetgeen is overeengekomen.  
De opdrachtgever zal in alle gevallen rechtstreeks betalen aan de opdrachtnemer.  
* slechts één mogelijkheid aankruisen (en indien van toepassing invullen)  
** invullen indien bij * voor de tweede mogelijkheid is gekozen  
 
Zleceniobiorca moze wystawiac faktury po tym jak praca (usluga) zostala oddana lub jesli ma zastosowania, to po 
tym jak wykonana praca / usluga spelnia warunki umowy lub jest uznawana za zgodne z umową 
 

 Zleceniobiorca moze wystawic faktury w terminach za każdym razem po pojawieniu się danego 
terminu.  
 

Terminy sa nastepujace** 

 Okresowo, w odstępach ... . tygodni, z zastrzezeniem, że pierwsza rata bedzie miala miejsce............  

 tygodni od rozpoczęcia pracy. 
 
W zależności od położenia (wykonania) pracy: 
pierwsza rata w wysokości ........   Euro 
druga rata w wysokości ....... Euro  
ostatnia rata w wysokości .........  Euro, po tym jak praca / usluga zostala oddana lub jesli ma zastosowania, to po 
tym jak wykonana praca / usluga spelnia warunki umowy lub jest uznawana za zgodne z umową 
 
Zleceniodawca powinien w każdym przypadku uiscic zaplate na rzecz zleceniobiorcy.  

 
*zaznaczyć jedną opcję ( i ewentualnie wypełnc) 
** wypelnic w przypadku* wybrania drugiej opcji 

 
M. Betalingstermijn / terminy platnosci 
Met betrekking tot de termijn waarbinnen betaling dient plaats te vinden van door de 
opdrachtnemer ingediende facturen geldt het volgende:  
Betaling van een door de opdrachtnemer opgestelde factuur vindt in alle gevallen 
plaats uiterlijk binnen 4 weken nadat die factuur in goede orde bij de opdrachtgever 
is ingekomen.  
 
W odniesieniu do okresu, w którym należy dokonać płatności faktur przedłożonych przez zleceniobioce, stosuje 
sie nastepujaco : 
Zaplata nastapi w każdym przypadku najpóźniej w ciągu czterech tygodni od daty wystawienia przez 
zleceniobiorce faktury, po tym jak ja zleceniodawca otrzyma.  

 
N. BTW - verleggingsregeling  / Podatek VAT -  zwolnienie  
• Op deze overeenkomst is de verleggingsregeling met betrekking tot de B.T.W. 
wel/niet * van toepassing.  
 
Ta umowa podlega / nie podlega* zwolnieniu od podatku VAT 

 
*doorhalen wat niet van toepassing is  
* Niepotrzebne skreslic  

 



 

 

O. Verzekeringen en certificaten / Ubezpieczenia i certyfikaty 
 

 Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)  
Zleceniobiorca jest zobowiazany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (AVB) 

 

 Opdrachtnemer beschikt over een geldig VCA VOL certificaat  
Zleceniobiorca posiada wazny certyfikat VCA VOL 

 

 Opdrachtgever heeft een ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve 
van opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan hierop aanspraak maken indien 
hem tijdens de uitvoering van het werk een ongeval overkomt. De 
ongevallenverzekering voorziet in een uitkering van 200.000 euro bij 
blijvende volledige arbeidsongeschiktheid.  
Zleceniodawca zawarł ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz 
zleceniobiorcy. Zleceniobiorca moze wykozystac prawo do tego ubezpieczenia, jesli ulegnie 
wypadkowi podczas pracy.  
Ubezpieczenie wypadkowe przewiduje wypłatę 200.000 Euro w trwałej całkowitej niezdolności do 
pracy.  
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