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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Hermans SSB een 
analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de 
ketenanalyse van gritstralen als onderaanneming bij private partijen die opdrachten uitvoeren 
voor de overheid.  

1.1 Activiteiten Hermans SSB 

Hermans SSB is gespecialiseerd in het duurzaam herstellen en beschermen van de meest 
uiteenlopende  staal- en betonconstructies zoals spoor- en verkeersbruggen, stations, 
installaties in de (petro-) chemische- en voedingsmiddelenindustrie, sluizen, watergemalen 
en-zuiveringen, tanks, energiecentrales, hoogspanningsonderstations.   
 
activiteiten: 
 

 cleanen en ontroesten: door middel van: machinaal ontroesten, stralen,  
sponge jet blasting, bristle blasting en hogedrukreiniging. 

 
 conserveren: aanbrengen van: constructie schilderwerk, specialistische behandelingen 

zoals het aanbrengen van zuurbestendige, brandwerende en brandvertragende coatings 
en linings, (airless) spuiten, troffelvloeren en gietvloeren en vloercoatings. 

 
 betonrepareren en conserveren: constructief en beschermend repareren van beton,  

plamuren van beton, het aanbrengen van betonconservering, impregneer- en anti-
graffiti behandelingen. 

 
Hermans SSB is gevestigd in Oud-Gastel. Op het terrein staan een kantoorpand, een 
opslagloods, een straalloods en een spuitloods. De werkzaamheden worden zowel op locatie 
uitgevoerd als in de straal- en spuitloods op het terrein.  

1.2 Wat is een ketenanalyse 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt 
berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het 
product bedoeld. In het geval van Hermans SSB wordt er gekeken naar de dienst cleanen en 
ontroesten en dan specifiek het gritstralen om dit te bewerkstelligen. 

1.3 Doel van de ketenanalyse 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren 
van CO2-reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de 
voortgang. 
Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een 
reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd 
wordt actief gestuurd op het reduceren van de scope 3 emissies. 
Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die 
onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. 
Hermans SSB zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen 
de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen.  
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1.4 Verklaring ambitieniveau 

Hermans SSB is voorloper op het gebied van elektrisch gritstralen. Zij hebben het als eerste – 
of één van de eersten – dit ook aangeboden in aanbestedingen op projectlocaties. Dit kon 
lange tijd niet, aangezien er op projectlocaties elektravoorzieningen aanwezig moeten zijn die 
dit aankunnen. Dit was lange tijd niet het geval. Het is al langer gebruikelijk dat er bij 
bedrijfsvestigingen zelf elektrisch gestraald wordt, hier wordt in deze ketenanalyse verder 
niet over gesproken. In deze ketenanalyse gaat het specifiek over gritstralen op 
projectlocaties. 

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Hermans SSB de ketenanalyse van gritstralen. De opbouw van qhet 
rapport is als volgt: 

 Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 
 Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 
 Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 
 Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 
 Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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2 | Scope 3 & keuze ketenanalyses 

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt onderstaande tabel 
overzichtelijk wat de Product-Markt Combinaties zijn waarop Hermans SSB het meeste 
invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage Scope 3 analyse Hermans 
SSB. 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Hermans SSB zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 uit de top twee 
een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. De top twee betreft: 

 Conserveren – semi overheid 
 Stralen – private partijen 

Door Hermans SSB is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de 
categorie “Stralen – private partijen”.  

2.2 Scope ketenanalyse 

Gritstralen wordt gebruikt om bestaande objecten machinaal te ontroesten en/of te ontdoen 
van verf(resten). Bij gritstralen komt er veel afval vrij, zoals het grit zelf. Hier valt op dit 
moment weinig te reduceren, want het kan slecht gerecycled worden aangezien het een 
staalproduct is en de omstandigheden op projectlocaties zijn er ook niet naar (vaak 
natte/slechte omgevingen). Daarnaast kan er ook gekozen worden voor verschillende 
technieken, zoals bijvoorbeeld bristle blasting. Deze techniek is effectief, alleen duurt het 
langer voordat een groot oppervlakte aangepakt is. Dit betekent dat je of met meer man aan 
het werk moet zijn of dat het voor één persoon arbeidsintensiever is. In beide gevallen is niet 
perse een duurzamer alternatief. Om deze reden gaat deze ketenanalyse niet over gritstralen 
zelf, wel over de compressor die gebruikt wordt. In plaats van een compressor die draait op 
diesel zal er gebruik worden gemaakt van een soortgelijke elektrische compressor. 
In deze ketenanalyse wordt het gritstralen van oppervlaktes behandeld. Er wordt gewerkt 
met de verhouding tot de oppervlakte (m2) van een project, aangezien dit kan verschillen per 
project. 

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd 
door Hermans SSB.  

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 
Primaire data Brandstofverbruik diesel compressor, elektraverbruik 

compressor 
Secundaire data Algemene informatie over gritstralen, informatie over 

dieselcompressor 10m3, informatie over dieselcompressor 
20m3, informatie over elektrische compressor 75 kW, 
informatie over elektrische compressor 150 kW. 

Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 
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2.4 Allocatie data 

Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 
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3 | Identificeren van schakels in de keten 

De bedrijfsactiviteiten van Hermans SSB zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo 
moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het 
transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde “producten” of “werken” ook gepaard 
met energiegebruik en emissies (downstream).  
 

3.1 Ketenstappen  

Onderstaand zijn de ketenstappen opgesomd: 
1. Grittransport 
Grit wordt aangevoerd door leverancier Sibelco en komt uit Papendrecht of Dordrecht. Grit is 
hard non-ferro (inert) straalmiddel dat snel straalt.  
2. Uitvoering gritstralen 
Middels stralen met grit vanuit de compressor wordt roest en/of verf van objecten verwijderd. 
3. Transportvervoer van/naar locatie 
Werknemers van/naar projectlocaties inclusief gereedschappen en werkmaterialen.  
4. Afvalverwerking 
Tijdens een gritstraalproject is er afval. Het grit wat gebruikt wordt om te stralen moet ook 
weer afgevoerd worden. Aangezien grit breekt kan het niet gerecycled worden. 
 
Hieronder worden deze stappen in een figuur weergegeven. 

 
Foto 1: gritkorrels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grittransport Uitvoeren 
gritstralen

Transport 
van/naar locatie Afvalverwerking
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3.2 Ketenpartners 

Met het oog op deze ketenanalyse zijn verschillende ketenpartners betrokken. Bij de 
kwalitatieve product-markt analyse komt naar voren dat gritstralen gebeurt onder private 
partijen. Dit zijn grote partijen, zoals bv. een Strukton, die een opdracht vanuit de overheid 
uitvoeren en stralen bij Hermans SSB als onderaanneming wegzet. Daarnaast schrijft 
Hermans SSB zich ook in bij verschillende aanbestedingen bij overheden en semi-overheden. 
Dit betekent concreet dat zowel indirect als direct de grootste ketenpartner de overheid en 
semi-overheid is. Denk hierbij aan Rijkswaterstaat en Pro-Rail. 
 
Ketenpartner Invloed op keten 
Opdrachtgevers De start van de keten begint natuurlijk bij 

opdrachtgevers, die in het geval van Hermans 
SSB vaak bestaan uit Rijkswaterstaat, ProRail, 
lokale overheden en private partijen. 
 
Zij hebben veel invloed, want zij kunnen de 
keuze maken om in plaats van traditioneel te 
stralen te kiezen voor elektrisch stralen en 
eventueel een stroomvoorziening aan te 
bieden met 100% Nederlandse Groene 
Stroom. 

Leverancier Sibelco Het grit wordt geleverd door Sibelco vanuit 
hun locaties in Papendrecht of Dordrecht, dit is 
afhankelijk van de projectlocatie.  
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4 | Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is per ketenstap 
bepaald hoeveel CO2 wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van de keten. Elke paragraaf 
beschrijft een onderdeel van de keten en de bijbehorende CO2-uitstoot. 
In dit hoofdstuk gebruik je de indeling uit paragraaf 3.1 om voor elke fase/stap in de keten 
de CO2-uitstoot te berekenen. In de laatste paragraaf presenteer je de totale CO2-uitstoot. 
Om de uitstoot uit te rekenen zijn de emissiefactoren gebruikt van 
www.co2emissiefactoren.nl die als laatst op 22 februari 2021 zijn geüpdatet.  
 

4.1 Grittransport 

Voor alle projecten haalt Hermans SSB het grit bij Sibelco vandaan uit Dordrecht of 
Papendrecht. Voor deze ketenanalyse gaat er gerekend worden voor een straalproject van 
100 vierkante meter (m2). Voor 100 m2 is er per vierkante meter 60 tot 90 kg grit nodig. Dit 
betekent dat het vervoer van grit uitgevoerd wordt door een vrachtwagen die < 10 ton mag 
vervoeren. Voor dit project wordt er uitgegaan dat projecten gemiddeld 150 kilometer van 
zowel Dordrecht of Papendrecht afleggen. De keuze hiervoor is omdat er gunstig gekozen zal 
worden voor de locatie, afhankelijk van de projectlocatie. Gemiddeld is er per project met 100 
m2 7.500 kg grit nodig is. Dit houdt in dat 7,5 ton maal 150 km uitkomt op 1.650 
tonkilometer. 
 
Van Naar Tonkilometer Conversiefactor Uitstoot (ton CO2) 
Papendrecht/Dordrecht Project 1.125 0,363 0,408 

 

4.2 Uitvoeren stralen 

Om te kunnen berekenen hoeveel CO2-uitstoot er plaatsvindt tijdens het stralen met de 
verschillende straaltechnieken, is ervoor gekozen om een oppervlakte van 100 m2 als 
maatstaf te gebruiken. Om 100 m2 te kunnen stralen wordt van 40 uur stralen uitgegaan met 
één straler. Er zijn steeds twee type compressoren bij elkaar gezet: een type 
dieselcompressor en een type elektra compressor. Deze zijn steeds vergelijkbaar. 
 
Compressor Verbruik 

per uur 
Aantal 
stralers 

Aantal 
uur 

Verbruik 
totaal 

Conversie 
factor 

Uitstoot 
(ton 
CO2) 

Vergelijkbaar       
Compressor 
diesel: 10 m3 

12,8 liter 1 40 512 liter 3,262 1,670 

Compressor 
elektrisch: 12,6 
m3 

45 kWh 1 40 1.800 kWh 0,556 
Grijze stroom 

1,00 

Compressor 
elektrisch: 12,6 
m3 

45 kWh 1 40 1.800 kWh 0,0 
Groene stroom 

0,0 

Vergelijkbaar       
Compressor 
diesel: 20 m3 

25,6 2 20 512 liter 3,262 1,670 

Compressor 
elektrisch 
150kW: 25 m3 

144 kWh 3 13,3 1.915,2 
kWh 

0,556 
Grijze stroom 

1,065 

Compressor 
elektrisch 
150kW: 25 m3 

144 kWh 3 13,3 1.915,2 
kWh 

0,0 
Groene stroom 

0,0 
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4.3 Transport van/naar locatie 

Voor een project wordt uitgegaan dat ze gemiddeld in een straal van 170 kilometer van 
Hermans SSB/werknemer liggen. Een werknemer moet zowel naar als van een project reizen, 
dit betekent dat de kilometers verdubbeld worden naar 340 kilometer. Werknemers rijden in 
busjes op dieselverbruik. Om deze reden is er gekozen voor een conversiefactor auto groot 
op diesel. Een werknemer heeft een werkdag van 7,5 uur. Wanneer hiervan uitgegaan wordt 
betekent het dat het aantal uur gedeeld door 7,5 uur bijvoorbeeld kan uitkomen op 5,3 
dagen. Dit betekent dat iemand hier alsnog 6x – oftewel zes dagen – aanwezig is. Aantal 
stralers kan gelezen worden als aantal medewerkers. 
 
Compressor Aantal 

stralers 
Aantal 
uur 

Aantal 
dagen 

Gemiddeld 
aantal 
km’s 

Totaal 
aantal 
km’s 

Conversie 
factor 

Uitstoot 
(ton 
CO2) 

Compressor 
diesel: 10 m3 

1 40 6 340 2.040 0,209 0,426 

Compressor 
elektrisch: 12,6 
m3 

1 40 6 340 2.040 0,209 0,426 

        
Compressor 
diesel: 20 m3 

2 20 3 340 1.020 0,209 0,213 

Compressor 
elektrisch 
150kW: 25 m3 

3 13,3 2 340 680 0,209 0,142 

 

4.4 Afvalverwerking 

Na het stralen blijft het gebruikte grit over als afval. Tijdens gritstralen wordt ongeveer 75 
kilo grit per m² staal gebruikt. De hoeveelheid afval per straalcompressor is gelijk. Voor grit 
is de conversiefactor van koper gebruikt zoals berekend door Prognos (2008). 
 

 Hoeveelheid 
grit (kg per 
100 m2) 

Conversie 
factor grit 

Uitstoot 
(ton CO2) 

Gritstralen 7500 1,69 12,675 
 

4.5 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

Om een overzicht te geven van de totale CO2-uitstoot in de keten wordt onderstaand een 
tabel en een taartdiagram gepresenteerd.   
 

VERDELING UITSTOOT 
FASE UITSTOOT 

DIESELCOMPRESSOR 
10M3 

UITSTOOT 
DIESELCOMPRESSOR 
20M3 

ELEKTRISCHE 
COMPRESSOR 
75 KW 

ELEKTRISCHE 
COMPRESSOR 
150 KW 

Grittransport 0,408 0,408 0,408 0,408 

Uitvoeren gritstralen 1,670 1,670 1,00/0,0 1,065/0,0 

Transport van/naar 
locatie 

0,426 0,213 0,426 0,142 

Afvalverwerking 12,675 12,675 12,675 12,675 

Totaal (ton CO2) 15,179 14,966 14,509/13,509 14,29/13,225 

Tabel 2: CO2-uitstoot per ketenstap 
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5 | Verbetermogelijkheden 

In deze paragraaf worden de reductiemogelijkheden in de keten benoemd. Daarna wordt er 
gekeken naar de onzekerheden in deze analyse en waar verbetermogelijkheden liggen voor 
inzicht in informatie.  

5.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

Het reductiepotentieel ligt wanneer Hermans SSB kan stralen met een elektrische compressor 
die zichzelf middels 100% Nederlandse Groene Stroom voedt. Bij de reductiepotentie wordt 
daar ook vanuit gegaan. De onderstaande cijfers gaan uit van een project die gemiddeld 170 
kilometer ver weg ligt en een oppervlakte bedraagt van 100 vierkante meter. 
 

REDUCTIEPOTENTIE 
DIESELCOMPRESSOR/ELEKTRISCHE COMPRESSOR  

FASE UITSTOOT REDUCTIE 

Grittransport 0 

Uitvoeren gritstralen 1,670 

Transport van/naar locatie 0 

Afvalverwerking 0 

Totaal (ton CO2) 1,670 

Tabel 3: Reductiepotentie per ketenstap dieselcompressor 10m3/elektrische compressor 75 kW 

REDUCTIEPOTENTIE DIESELCOMPRESSOR 
20M3/ELEKTRISCHE COMPRESSOR 150 KW 

FASE UITSTOOT REDUCTIE 

Grittransport 0 

Uitvoeren gritstralen 1,670 

Transport van/naar locatie 0,071 

Afvalverwerking 0 

Totaal (ton CO2) 1,741 

Tabel 4: Reductiepotentie per ketenstap dieselcompressor 20m3/elektrische compressor 150 kW 

Wanneer naar bovenstaande cijfers gekeken wordt en ze naast de cijfers van tabel 2 gelegd 
worden is het zichtbaar dat op de compressor diesel 10 m3 een reductie bewerkstelligd kan 
worden van 10,86% en bij de compressor diesel 20 m3 11,49%. Aangezien Hermans SSB 
afhankelijk is van de klant en dit niet één op één direct door kan voeren wordt de volgende 
plan van aanpak opgesteld: 
 
Bij elke gritstraalproject met goede elektriciteitsvoorziening die elektrisch stralen qua 
capaciteit aankan: bij marktconsultatie elektrisch gritstralen voorleggen aan de 
opdrachtgever. 

 Vastlegging vanuit verslaglegging marktconsultatie en inlichtingen 
 
Doelstelling: 100% van de aanbestedingen op gritstralen elektrisch gritstralen voorstellen, 
mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn. 
 
Bij akkoord marktconsultatie: aanbesteding schrijven met optie elektrisch gritstralen. 

 Verslaglegging aanbesteding, voorstel aanbesteding 

Doelstelling scope 3: Gritstralen 

Hermans SSB wil in 2025 twee projecten gedraaid hebben vanaf 2022 waar gritstralen met een 
elektrische compressor is toegepast in plaats van gritstralen met een dieselcompressor 
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5.2 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

In de huidige analyse is een inschatting gemaakt die gebaseerd is op een gemiddelde. Voor 
een precieze berekening van de CO2-uitstoot bij projecten zou het goed zijn om de afstanden 
van standplaats naar projecten inzichtelijk te hebben. Een rittenregistratie met de verbruikte 
liters diesel zou hiervoor kunnen werken om tot een goed inzicht te komen. 
Op projectlocaties moet er een elektravoorziening aanwezig zijn die deze manier van 
gritstralen kan ondersteunen. 
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6 | Bronvermelding 

BRON / DOCUMENT KENMERK 

Handboek CO2-prestatieladder 3.1, 22 
juni 2020 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen 

Corporate Accounting & Reporting 
standard 

GHG-protocol, 2004 

Corporate Value Chain (Scope 3) 
Accounting and Reporting Standard 

GHG-protocol, 2010a 

Product Accounting & Reporting 
Standard 

GHG-protocol, 2010b 

Nederlandse norm Environmental 
management – Life Cycle assessment 
– Requirements and guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

www.ecoinvent.org Ecoinvent v2 
www.bamco2desk.nl BAM PPC-tool 
www.milieudatabase.nl  Nationale Milieudatabase 
http://edepot.wur.nl/160737  Alterra-rapport 2064 

Tabel 4: Referentielijst voor ketenanalyse conserveren 

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. 
Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard 
aangehouden (zie de onderstaande tabel). 

CORPORATE VALUE CHAIN 
(SCOPE 3) STANDARD 

PRODUCT ACCOUNTING & 
REPORTING STANDARD 

KETENANALYSE 

H3. Business goals & Inventory 
design 

H3. Business Goals Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 
emissions 

- Hoofdstuk 2 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 
H6. Collecting Data H9. Collecting Data & Assessing 

Data Quality 
Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 
H8. Accounting for Supplier 
Emissions 

- Onderdeel van 
implementatie van CO2-
Prestatieladder niveau 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 

Tabel 5: Theoretische norm en onderbouwing ketenanalyse gritstralen 
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7 | Verklaring opstellen ketenanalyse 

De Duurzame Adviseurs heeft ruime ervaring met het opstellen van ketenanalyses en geldt 
daarom als een professioneel erkend kennisinstituut. Zie hiervoor ook de Verklaring van 
Deskundigheid (meegeleverd bij de ketenanalyse of eventueel apart op te vragen). Hierin 
staan benoemd welke ketenanalyses door De Duurzame Adviseurs opgesteld zijn, met daarbij 
onderwerp, opdrachtgever, datum en Certificerende Instelling door wie de ketenanalyse is 
goedgekeurd. Ook staat hierin beschreven welke adviseurs werkzaam zijn voor De Duurzame 
Adviseurs en wat hun kennis- en opleidingsniveau is. 
Deze ketenanalyse is opgesteld door Rosalie van der Veer. De ketenanalyse is daarnaast 
volgens het vier-ogen principe gecontroleerd door Bas de Gooijer. Bas de Gooijer is verder 
niet betrokken geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Hermans SSB, wat 
diens onafhankelijkheid ten opzichte van het opstellen van de ketenanalyse waarborgt. Bij 
deze beoordeling is vastgesteld dat de gebruikte scope, brongegevens en berekeningen juist 
zijn weergegeven in het huidige rapport. Er zijn geen afwijkingen vastgesteld wat betreft 
volledigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid van de analyse. 
Voor akkoord getekend: 
 
 
 
Rosalie van der Veer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adviseur 

 
 
 
Bas de Gooijer 

 
 
 
Adviseur 
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Disclaimer & Colofon 

 

Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 
Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele 
zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De 
Duurzame Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, 
onnauwkeurigheden, ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De 
borging en uitvoering van de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit 
rapport liggen bij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van 
doelen en/of het onjuist aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame 
Adviseurs niet aansprakelijk worden gesteld. 
In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 
aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van 
gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij 
toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Hermans SSB. 
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 
toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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