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De Mr. A. de Graatstlchtlng 
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Kern van de wljzlglng van artlkel 250 his Wetboek van'Strar
.recht 1s dat 'explol tatle van prostI tu tie' nlet langer verboden 
is. Met andere woorden zljn oa wijziglng van de wet legale 
prostltutlebedrijven In principe mogeHJk. 

In het gewl.jzlgde arUkel 250 bis blljft pros tl tutle onder dwang 
enlof met geweld weI strafbaar: 

'De gene die een ander door geweld of een andere fei tell.jkheid 
of door bedrelglng met geweld of een andere fei teHjkheld 
dwingt, dan wei door mlsbrulk van u[t feltell.jke verhoudlngen 
voortvloeiend.overwlcht of door misleldlng beweegt hem of 
haar utt de opbrengst van zlJn of haar seksuele handeHngen Le 
bevoordelen, wordt gestraft met een gev311genlsstraf van ten 
hoogste achttlen maanden of geldboete van de vlerde ca tegorle.' 

De actlvlteiten van de Mr A. de Graaf Stlchting en de Stlchtlng 
de Rode Draad zljn er op gerlcht de opzet van een gemeentel1Jk 
prostitutlebele1d te stlmuleren. 

Door de VNG Is een modelverordenlng gemaakl. In dit stuk 
wordt hetjurldlsche kader aangegeven waarln de bedr1jfsmatlge 
prostltutle-activltelten zlch in de toekomst kunnen afspelen. 
Het accent l1gt OD de legallserlng van de ]ocatJe en de vOOr
waarden waaraan de Inrlchting van een prostitutlebedrijfdlent 
te voldoen.
 
De lnrlchtlngselsen zljn verder ul tgewerkt In het rapport'
 
Idee~n over gezondheldszorg voor IlTost1tuees·.·
 

• deze nota Is geschreven door de Sector BGZ van de GG en 
GD te Amsterdam, de Mr. A. de Graaf Stlchtlng, Stlchtl(1g de . 
Rode Draad, de Roze Draad en vertegenwoordlgers van Yab 
Yum. De nota 15 verkrljgbaar blJ de Mr A. de Graaf Stichting. 
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n dlt rapport is een Inventarlsatie gemaakt van de aspecten 
10 met betrekklng tot de arbeldsomstandlgheden van prostituees 

n te geven zUn. Dele inrlchtlngselsen zUn als bUzondere 
rwaarde blj de vergunnlngverlenlng te stellen. 
rnaast zUn er de prlvaatrechtelijk vast te stellen 'arbelds -, 
rwaarden'. Primair is het de taak van de werknemers en 
kgevers In deze branche am Mer in onderling overleg vorm 

te geven. Gezien echter de ongelljke posltle tussen 
kgevers en werknemers zoals die nu blnnen de prosti tu tie 
laat, Is het wenselljk om als gemeentelljke overheid tot de 
ute grens van de mogelljkheden te gaan om lnvloed op dit 

s te hebben. 
rblj wordt gedacht aan het stellen van een bljzondere 
rwaarde die in algemene termen een 'In aile fa.cetten 
ptabele bedrljfsvoerlng' eist. In de verklarende tekst 
d1t z.ogensamde 'kapstokartlkel' nader wo rden ultgew e rk t. 

deze manler kan rlchtlng worden gegeven aan de ontwlk
Hngen op het gebled van de arbeldsvoorwaarden in de 

tltutlesector. 

rnaast kan vanult de overheld worden gestlmuleerd da t de 
nan.en werkzaam In de prostltu tie zlch organlseren zodat zij 

onderhandellngen sterker staan. Ulteraard Is hler oak 
task weggelegd voor de bestaande belangenorganlsatle. 

bljzondere aandacht willen we vragen voor een aan tal 
ten. 
Igemene reglstratle prostltuees; 
roeps/bedrUfsgerlchte gezondheidszorg; 
fBseerde In voerlng van het vergunnlngenstelsel; 
rgunnlng verlenen aan wle? 

Mogelljkheden om het gemeen telijk beleld vorm te geven; 
trBatprostltutle 
ultenlandse vrouwen dIe, legaal of ll1egaal, In Nederland 

prostltuee werkzaam zUn. 
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1. Reglstratl.e. 

Steeds weer duikt in de dlscussle de vraag op of In het kader 
van een vergu n nlngens te Is el een algeme ne reg 1s tra tl e van pros
tl tuees (vrouwen en mannen) dlent plaats te v inden. 
Voordeel van een algemene reglstratle zou zij n dat een aantal 
wantoestanden zoals die nu In de prostltutle voorkomen gemak
keIl.jker te bestrijden zUn. 
Hoewel de bestrljdlng van wantoestanden ook voor ons hoge 
prloritelt heert. beschouwen wij een algemene l'egistratie als 
aen maatregel waarvan de voordelen nlet opwegen tegen de 
nadelen. Het belangr.ljkste nadeel van algemene regis tra tie 1s 
da t de anonlmi telt die door zeer veel pros tl tuees \lIord t gewens t, 
niet meer Is gewaarborgd. We moeten de economische noodzaak 
die veel vrouwen en mannen er toe leidt zich te gaan pros
tltueren nlet verge ten. Daarnaast Is de publieke opinle Legen 
prostltutle. De vooroordelen ten aanzlen van prostituees zlJn 
torenhoog. Prostltuees leven daardoor In een soclaallsolement. 
Algemene reglstratle zou de posltle van prostituees dan ook 
aanzienlljk verslechteren: nog v66rdat ' prostltutie als beroep' 
de kans heeft gekregen zlch te ontwlkkelen en enlgzlns 
Ingeburgerd te raken, worden prostltuees (voar hun gevoeJ) 
door reglstratle openliJk aan de schandpaal genageld. OntwiJ
kend gedrag zal het gevolg zljn. 
Daarblj kamt dat de achtergrond van de opzet van een 
vergunnlngenstelsei voor prostltutiebedrljven de wens is de 
positle van prostltuees te verbeteren. Aigemene reglstratle past 
dus zeker niet In dIe gedachte. 

In onze zorgzame samenlevlng wordt er echter aan aIle kanten 
gereglstreerd. Naast wettelljk voorgeschreven reglstratles. gaat 
Iedere persoon of instantle dle enlge taak te vervullen heert 
to t regis tra tie van a !les en Ie deree n die z lj tege n k om e n over. 
20 zal dat In de praktljk ook In de prostltutiewereld gaan. 
Waar nodlg (waarE.chljnlljk ook, waar niet nodlg) zal registrat!e 
pla a ts vlnd en. Oak b lj de rgellj ke regl s tra ties die n t de we tte lij ke 
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leschermLng van de privacy gewaarborgd te zljn. 

L Beroeps/bedr1jfsgerlchte gezondheldszorg. 

'rosUtutle is een bedrljCstak waarin de beroepsrlsico's groat 
~Un. Onder het kopje registratle werden de risico's op sodaal 

bied genoemd. Daarnaast zUn er 'ook medlsche risico's. Deze 
Un zowel psychlsch als somatlsch van aard. 

IU somatlsche risko's wordt vooral gedacht aan sexueel 
lverdraagbare aandoenlngen (so a's>. De praktljk leert echter 

t de arbel.dsomstandlgheden In vee I gevallen zo slecht zUn 
t zlch somatische verschUnselen van aUerlel aard voor

n(zle: Idee~n over gezondheidszorg voar prostituees)., De 
ychlsche risico's houden onder andere verband met het 
bbelleven dat de meeste prostltuees leiden en het sociale 
lement waarln zlj daardoar verkeren. 

U zUn van menlng dat de medische zorg zlch In de toekomst 
I moe ten rlchten op het hele scala van medlsche rlslco's. 

kans op besmetting met SOA's wordt groot geacht. Het is 
r de vraag of dit juist is en of dit voor aIle vormen van 
tltutle In gelJjke mate geldt. Toch pleit men regeImatig 

r het verpllcht stellen van medlsche contrale van prost} tuees. 
het eerste gezlcht Iljkt dit een effectleve manIer om deze 

varen het hoofd te bieden. Ook hier zljn wlj echter van 
nlng dat het nlet aIleen ongewenst Is, maar ook onnodig om 

IBche contrale verp]1cht te stellen. Onder de hUidlge 
tandlgheden binnen de prostltutle roepen vergaande ver
hUngen ontw1jkend gedrag op. Door een verplichtlng op te 

n, worden die vrouwen bereikt die zich tach a1 Heten 
lroleren. Vrouwen dIe am welke reden dan oak bulten het 
lach circuIt blljven, zullen door het opleggen van een 
llchtlng nlet plotsellng van menl.ng veranderen. 
rlnclpe Is elke vrouw of man In de prostitutie er van 

rlulgd dat enig contact met medische voorzlenlngen gewenst 
Het Is de taak van de 'aanbod-zljde' om de geboden hulp 
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zodanlg te structureren dat de 'vraag-z.ljde' daar gebrulk van 
maakt. 
Dat vergt een Inventariserend anderzoek en een daarop 
gebaseerde opzet van het medische hulpaanbod. Oat deze 
stellIng opgaat is in de praktljk bewezen door de medische 
spreekuren die aan de hulskamerprojekten van straatpros
tltuees zl.jn gekappeld. Een groep die tot enkele jaren gelecten 
voar de medlsche zorg onberelkbaar was Is voar een belangr1jk 
dee I zlchtbaar en beheersbaar geworden. 

3. Gefaseerde 1nvoering van het vergunnlngenstelsel. 

De VNG houdt wat betreft het te voeren beleld twee optles
 
open;
 
-een vergunningenstelsel voar prostltutiebedrljven;
 
-het handhaven van het huldige gedoogbeleld gekoppeid aan
 
een actleve cantrale van de prostitutlebedrijven waardoor een
 
sturend effect wordt berelkt.
 
Wlj klezen voor de invaering van een vergunnlngenstelsel.
 

Als voordelen zien wlj:
 
lao een vergunnl.ngenste15el bledt duldelljkheld wat betrett de
 
eisen waaraan het bedrijf moet voldoen.
 
1b. voldoet men aan de elsen dan 15 men oak zeker dat de
 
bedrljfsvoerlng ongehlnderd kan worden voortgez.et (rechts
zekerheid)' ~
 

2. een vergunnlngenstelsel slult aan blj de situatle voor andere 
bedrljven. Het Iljkt ongewenst voor het prostitu tlebedrLj f 
onnodlge ultzonderlngen te maken. 
S. psychologisch I.s een vergunningensteisel op termljn een 
positieve benaderlng van de prostitutlewereld (men wordt als 
een normale ondernemer behandeld). 
4. een vergunningenstelsel blede de vergunnlngverlener veel 
meer mogelUkheden am dlrect en indIrect invl.oed op hel 
bedrijC ui t te oefenen. 
6. via een vergunningenstelseJ kan aansluitlng wOf'den verkre
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n op andere wettellJke regellngen waardoor de mogelUkheden 
tot bernvioeding worden vergroot en gegeneralLseerd (voor aHe 
bcdrijven In Nederland zljn een aantal regel1ngen hetzelfde). 

. als er een aparte exploitaltevergunning wordt afgegeven kan 
e overdraagbaarheid ervan worden verboden. De gemeentelijke 
verheid houdt dan zieht op de persoon die verantwoordelijk 

voor de expioitatie van het bedr\jf. Voor de vergunnlng dIe 
lokatle en de Inrichting van het bedrijf betre!t I1gt da t 

nders. 

Invoerlng van een vergunningenstelsel dlent gefaseerd te 
8chleden. Een bedrOfsvorm die decennla lang slechts gedoogd 
, kan nlet In korte tljd volledlg 1n het bestaande stelsel' van 

elingen worden opgenomen. Noch de bedrUven, noch de 
nsen die er In wecken, noch degenen die de regels moeten 
stellen zljn in staat am deze ommezwaai in karte tljd te 
allseren. 
arom stellen wlJ de volgende fasering voor: 
Er wordt een Inventarlsatle gemaakt van de bestaande 

prostltutlebedrljven.(bekeken moet worden wat weI en wat nlet 
Is bedrlj! wordt aangemel'kt). 

Deze bedrUven worden In pr1nclpe tot de aanvraagprocedure 
voor een voorloplge vergunnlng toegelaten. Gezlen de steeds 
verdergaande emanclpat1e van vrouwen In -de prostltutle dlent 
de mogeUjkheld te worden opengehouden dat oak zlJ elgen 
bedrljven kunnen opzetten. 

Een voorloplge vergunnl ng wordt verleend indien aan een 
beperkt aantal voorwaarden is voldaan (loka tie, inrich tlngs
Isen. arbelds voorw aarden). 

De voorloplge vergunnlng heert een beperkte looptljd d1e 
ventueel kan worden verlengd (dlt geldt ook voor de periode 

v66r de verlenlng van de voorloplge vergunnlng). Ultstel zai 
Is een posltleve benaderlng worden ervaren terwlJ1 door het 

lien van termljnen de elsen toch duldelljk zUn. 
Op basis van de voorloplge elsen, kan In de loop van d~ 

termljn die voor de voorloplge vergunning Is gesteld, bekeken 
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worden welke aanvullende elsen nodlg zljn.
 
- Aan het verlenen van de deflnltieve vergunning worden
 
deze aanvullende elsen verbonden .
 

Op deze manier krUgt ledere ondernerner naar ons idee een kans
 
_om zlch In de loop van de tUd nan de gesteide elsen aan te
 
passen zonder dat men de nelglng krljgt ontwijkend gedrag te
 
vertonen.
 

4.	 Vergunnlng verlenen aan wle? 

De InhoUd van de vergunnlng valt In prIncipe In drie delen 
ulteen: 
a.	 de lokatle; 
b.	 de Inrlchtlng van het pand; 
c. de expioitatie van het hedrljf (waaronder voorzover mogeiljk 
ook de regellng van de arbeldsvoorwaarden val t). 

Wat het verlenen van de vergunning betreft zljn er drie 
mogelJjkh eden; 
a. een vergunnlng dIe zowel de lokatle, de 1nrlchtlng van het 
pand ais de exploltatle van het bedrijf omvat; 
b.	 twee vergunnlngen: 

1.	 een vergunning die de lokatle betrert Indusief de 
Inrlchting van het pand; 

2. op	 basis van de vergunnlng onde't I eeft vergunning 
die uItsluitend be trekkIng heert ap de exploitatle van 
het bedrijf. ,
 c. twee vergunningen waarbij echter onderdelen uit de vergun


nlng genoemd and e r b.l worde n on de rge brac h t 1n de vergu n n1ng 
genoemd onder b.Z. 
BUvoorbeeld: vergunnlng b.I betreft u!tslultend de Iokatie," (in principe mag dit pand ais prostltutlebedrUf worden ingerichl 
en geexplolteerd) en vergunning b.2 betreft de Inrichting van 
het pand en de expioitatle van het bedrUf. Ais het gebrulk 
van een pand alB prostltutiebedrljf vIa een bestemmlngspJan Is 
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geld, vervalt Ulteraara de noodzaak van een vergunning 
,r de lokatle. 

geven de voorkeur aan twee vergunnl.ngen. Zeker In de 
rgangsfase maakt het verlenen van twee vergunnlngen 
dclljk dat het de overheld ernst Is blj het stellen van 

Is voor deze bedrljfsvorm. Bovendlen zijn de onderdelen 
moeten worden geregeld zo verschillend van aard en elk 
Ich van zo wezenll.jk belang dat regell.ng in aparte vergun

n de voorkeur verdient. 
I systeem met twee vergunnlngen past ook betel' blj de 

Ige (en waarschljnlUk toekomstIge) praktiJk: het kornt 
lvuldig voor dat de eigenaar van het pand nlet tevens 
naar van het bedrljf 1s en daarom weinlg of geen Invloed 

op de expioitatie van bedrljf. 

hlerboven a1 werd geschreven. gaat onze voorkeur ult 
hOl verlenen van de vergunnlng aan de elgenaar van het 

nlof de elgenaar van het bedrljf. In elk geval nlet aan 
ltelljke exploitant of bedrljfsleider. Omdat deze laatsten 
1 stromannen van hogere bazen zUn, zljn ze blj een 

ding van de vergunnlngeisen te gemakkelijk te vervan
or de vergunnl.ng aan de elgenaar te verlenen wordt als 

cen extra toezlchthouder benoemd. De eigenaar zal veel 
hllger zijn met het In gevaar brengen van zljn/haar 
lIing. In dit verband w1llen wij er op wijzen dat het 

16 de persoon of de personen te kennen aan wle de 
nlng wordt verleend. Oak als er sprake is van een 

raoon. Althans voorloplg lljkt deze voorzorgsmaatregel 
om te voorkomen dat nlemand voor overtredlng van 

unnlngelsen aanspreekbaar Is. Uitgezocht moet nog 
of een dergelUke beperking juridisch houdbaar Is. 
b8srheld van de gang van zaken In de prostltutiebranche 

~w"p,lan versterkt door te bepaLen dat de exploltatlever
nlet overdraagbaar is. Is het pand verkocht dan 
r In princIpe geen bezwaar dat de daarop afgegeven 
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'vergunnlng naar de nleuwe elgenaar meegaat. Voor de ex
ploltatlevergunning die aan de eigenaar van het bedrljf Is 
afgegeven llgt dat anders. Zeker In de eerate Jaren bestaat er 
behoefte blj de gemeentellJke overheld te weten wle ar voor 
de exploltatle van het bedrlJf verantwoorde1lJk Is. 

Tenslotte wlHen wij In dit verband nag opmerken dat het ons 
Inzlens ongewenst Is dat aUe vergunningen In een bepaalde 
gemeente of gewest In een hand terecht komen. Een monopo
l1eposltie kan aanlelding geven tot allerlel ongewenste ontwik
kellngen binnen het prostltutiebedrUf. Bovendlen pleiten wij 
voor het open houden van de mogelijkheld dat prostltuees de 
kans krljgen zelf bedrUven te starten. 

6. mogelijkheden om het gemeentelUk prostltutlebeleld vorm te 
gaven. 

Naar ge1ang de omvang van de prostltutle ter plaatse kan een 
permanente of ad hoc werkgroep worden lngesteld am de 
Inhoud van de verordenlng voor te berelden en het college van 
B en W en de Raad te advlseren over de procedure bU de 
Invoering van het steIse!. In prlnclpe zljn de opstellers van 
deze notitle hereld een dergelijke commlssle of werkgroep te 
steunen. De samenstell1ng van de werkgroep moet. naar onze 
menlng zodanlg zUn dat de Instantles die met prost!tutle te 
maken hebben (ofzouden moeten hebben) er In vertegenwoordlgd 
zljn. Dat bledt de measte garantle dat er geen onultvoerbare of 
oncontroleerbare maatregelen worden voorgesteld. 
Bovendlen is er dan In de gemeente een groep mensen die 
elkaars mening op dlt punt kent wat de reallserlng van het 
beleid alleen maar kan bevorderen. Het [ljkt verstandlg de 
coordinatle van de ultvoerlng van het beleld blJ een persoon 
of Instantie te leggen. 
Omdat de wensen en problemen van de prostltutlewereld 
serleus genomen moe ten worden, bevelen wlj aan zel<er [n d 
beglnperlode van het vergunnlngenstelsel een gemeentelljk 
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meldpunt aan te wljzen. Dit meldpunt moet zo neutraal mogelljk 
zljn en een soort ombudsfunctle hebben. 

6. Straatprostltutle. 

In het kader van een vergunnlngenstelsel komt straatpros
titutle maar zljdellngs aan de orde. Omdat straatprostltutle 
het bedrtjfsma tlge karakter mist en bovendien ongestruc
tureerd Is, Is een vergunningenstelsei nlet de aangewezen weg 
om de zlchtbaarheid en beheersbaarheld ervan te vergroten. 
Straatprostltutle werd de laatste vljftlenjaar voor een belang
rijk deel ultgeoefend door verslaafden die prosUtutle als 
mlddel zlen om hun verslavlng (en vaak ook die v,an- hun 
partners) te flnancieren. 
In veel gevallen on tbreekt ook de beroepsmatlgheld In de 
aanpak van hun werk. Wij zljn van menlng dat straatpros
tltutle vanult een andere lnvalshoek moet worden benaderd. 
AUereerst is snaatprostltutle een vorm van prostltutle die 
zichzelf concentreert. Daarop inspelend adviseren wtj in 
gemeenten waar een concentratie van straatprostltutle van 
enlge omvang Is, een gedoogzone (na wljzlgkng van artikel 250 
bis WvSR. een tlppelzone) aan te wljzen. Wlj gaan er daarbij 
van ult dat straatprostitutle in grotere prostltutleconcentratles 
ais een TeaUtelt wordt gezlen waar, na afweglng van de 
verschHlende belangen, oen zo posi tlef mogelljk gerlcht beleid 
voar wordt opgezet. 
Op een zone voar straatprostltu tie zljn een aantal voorzlenlngen 
te treffen waardoor de leef- en werkomstandlgheden van deze 
graep vrauwen worden verbeterd (denk aan: verlichting, 
beschuttlng tegen neerslag, wind en kou, werkhotels, huis
kamerprojekten e.d.). Oak voor de hulpverlenlng Is een zone 
een goede mogelljkheld om met de vrouwen en mannen in 
contact te komen. 
Een verdere uitwerking van de problematiek rand de straat
prastltutle gaat het kader van deze notltle te boven. Beide 
stlch tIngen zUn echter gaarne bereld U hier aHe beschikbare 
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lnfarmatle over te verschaffen. 

7. Bultenlandse vrouwen dIe, legaal of lllegaal. in Nederlal 
als prostltuee werkzaam zljn. 

In Nederland werken een aanzlenlljk aantal vrouwen v~ 

bultenlandse afkomst in de prostltutie. 
yrouwen die uit de EEG afkomstlg zljn, hebben gezlen ( 
'afspraken over 'vrlj vervoer van goederen en personen' blnn~ 

de EEG het recht in Jl<ederland als prostituee te werken. Hl 
grootste deel van de bultenlandse vrouwen Is echter afkomst 
ult Zuld Amerlka en het Verre Oosten. 
Op veel van deze laatste groep vrouwen Is het begrip 'vrou 
wenhandel' van toepassl.ng. Het begrlp 'vrouwenhandel' d~ 

overigens in de naaste toekomst wordt vervangen door hE 
begrip' mensenhandel' wordt nl1m geYnterpreteerd;' Als schuld 
aan vrouwenhandel kan worden beschouwd degene die ec 
ander door geweld of door een andere feltelUkheld of doc 
bedrelglng met geweld of een andere feitelijkheid , dan w( 
door misbrulk van ult feltelUke verhoudlngen voortvloelen 
overwicht of mislelding tot prostitutle brengt dan weI onde 
voornoemde omstandigheden enlge handellng onderneemt ten 
elnde een ander tot prostitutle te brengen'(artlkel 250bls tE 
Wetboek van Strafrecht na wljzlglng). 

Uw aandacht wllien wij echter ook uitdrukkeUJk vragen voo 
vrouwen die nlet ult de EEG afkomstlg zijn, die In Nederlan 
In de prostltutle werken doch geen slachtoffer van vrouwen 
handel zljn. 
Het betreft meestal vrouwen die uit arme landen arkomstl"" 
zljn. Vee! van deze vrouwen komen In de prostltutle terect 
omdat er 'vraag' Is naar 'exotlsche' vrauwen. Ook voar he 
moet een beleid ontwikkeld worden dat uitgaat van de reallte: 
van hun aanwezlgheld en waarln met hun sltuatle rekenln 
wordt gehouden. Het beleld ten aanzien van vrouwenhandell 
mensenhandel wardt landelljk bepaald. Op gemeentelljk nlvea 
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1s het van belang aaarvoor oog te hebben. BIj ae aanpal< van 
deze problemen dient men allereerst de vrouw in beschermlng 
Le nemen en te behandelen ais het sl~chtoffer van een ernstlg 
misdr1jf. De Staatssecretaris van Justitie Mevrouw Korte-van 
Hemel heeft begin maart 1988 toegezegd dat bultenlandse 
prostltuees die slachtoffer z\jn van 'vrouwenhandel'. een 
tijdel1jke verblljfsvergunning krijgen zodat zJJ het land niet 
kunnen worden ultgezetgedurende de per10de van de berechUng 
van de handelaar.In voorkomende gevallen kan contact worden 
opgenomen met de Stlchting tegen vrouwenhandeI,postbus 
97799.2509 GO Den Haag, Tel: 070-245080. 

Er Is, zlch steeds ultbreidend. schriftel1jk materiaal beschlkbaar. 
Indien u een overzicht wenst van het dit materlaal of stukken 
wilt bestellen. dient u zlch in verb1nd1ng te stellen met de Mr. 
A. de Graar Stlchtlng. 

Deze notltle Is u aangeboden door: 

Mr A. de Graat Stlchtl.ng Stichting De Rode Draad 
Westermarkt 4 Postbus 12042 
1016 DK Amsterdam 1100 AA Amsterdam 
Tel: 020-247149 Tel; 020-243366 
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