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Jaargangen van Schrift lopen parallel met het kalenderjaar. Abonnementen kunnen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden beëindigd
worden, tenzij een abonnementstermijn voor bepaalde tijd is aangegaan. Adreswijzigingen worden verwerkt indien deze (bij voorkeur vergezeld van het
oude adresetiket) tijdig, ten minste één maand voor het verschijnen van de volgende editie, zijn ontvangen. Adressen van abonnees voor wie anderen dan
zijzelf betalen, gelieve men, om verwarring te voorkomen, steeds duidelijk te vermelden.
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van fotokopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet
1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Staatsblad 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Staatsblad 471, en artikel 17 van de Auteurswet
1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het
overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich te wenden
tot de uitgever.

