
of niet. Eigenaar: “Via het touch-
screen-systeem lees ik mijn 
e-mails, of check ik zaken op het
internet. Ik regel via dit scherm ook
systemen als de verlichting, het
zwembadroldek en ik bedien de
deurcamera met intercom. Omdat
het een systeem met een modem
is, kan ik er ook mee telefoneren.
Op afstand kan ik inbellen op de

computer om bijvoorbeeld de
sauna of de verwarming vast aan
te zetten. Voor de bediening van
de haard, de gordijnen en mijn
projector met scherm gebruik ik
een afstandsbediening. De bui-
tenverlichting gaat automatisch
aan, er zit een sensor op het dak.
Je kunt hem natuurlijk ook hand-
matig bedienen. Alle stopcon-
tacten zijn geschakeld. Bij het
ouderlijk bed hebben we een
centrale schakelaar waarmee
we alles aan en uit kunnen zet-
ten.  Dat geeft een veilig gevoel.
Over veiligheid gesproken. In het
hele huis is veel LED-verlichting

aangebracht. Dit gebruikt maar
weinig stroom en is heel duurzaam.
We gebruiken LEDjes als oriënta-
tieverlichting en trapverlichting.
Wel zo veilig wanneer je in het don-
ker de trap opgaat. 

Vervolg zie pagina 4
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Legrand”, zegt Kersten. “Vooral
hun luxe schakelaars voor het 
bus-systeem zijn in trek. De scha-
kelaars hebben een mooie vorm-
geving en kleurstelling. Soft
chroom van de Tenara-lijn sluit
perfect aan bij de moderne ver-
lichting. Ook in keukens zie je soft
chroom als trend. Voor bus-

systemen levert Legrand
speciale schakelaars die
vrijwel geen klikgeluid
maken, de zogenaamde
‘zachte drukkers’. Voor

vreemde bus-systemen heeft 
Legrand 8 drukmogelijkheden voor
1 inbouwdoos. Met 1 wip kun je dus

8 commando’s geven. Normaal heb
je koperen contacten, maar 
Legrand heeft koolstof contacten.
Dit zorgt ervoor dat je geen con-
tactdender krijgt bij het schakelen
van de verlichting.”

Slim huis
Het zenuwcentrum van het huis is
het touchscreen met B&O-link

systeem. Het huis is verdeeld
in zones. Al deze zones heb-
ben verschillende bedie-
ningsmogelijkheden. Zo kan
de bewoner per zone instel-

len of de muziek er wel of niet aan-
gaat, of de verlichting aanmoet en
zo ja, of die gedimd moet worden

Paul Kersten (installateur, zie
kadertje) is zichtbaar trots op het
resultaat van dit ultramoderne
installatieproject. “Mijn klant 
weet goed wat hij wil. Deze huis-
eigenaar heeft zelf veel kennis van
techniek.  Hij dacht actief met ons
mee. Hierdoor konden we een 
particulier ‘huis-van-de-toekomst’

realiseren. Het 
bus-systeem van 
Mercor Systems B.V.
uit Bladel ligt aan de
basis van alle woon-
wensen. Dit wordt
mogelijk gemaakt door een decen-
traal intelligent besturingssysteem,
dat de verlichting, verwarming en
audio aanstuurt. De voordelen zijn
ondermeer dat je minder bekabe-
ling nodig hebt, omdat je werkt met
signalen en ontvangers. Het is een
simpel systeem, waarmee je de
meest complexe wensen kunt rea-
liseren. Zowel de eigenaar als de
architekt, Ton Vandenbergh, waren
ook vertrouwd met dit principe.
Hierdoor konden we al bij het ont-
werp rekening houden met alle
technische wensen en oplossin-
gen. Dit maakt dat een project
natuurlijk veel beter verloopt.”

Zachte drukkers
“Bij een domotica-project als dit
woonhuis denk ik meestal aan 

NIEUW

Ook een makelaar 
wil wel eens 
verhuizen...
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e meeste mensen dromen er wel eens van… een huis
dat met je meedenkt en aan al je wensen voldoet. Dit huis bestaat
echt. Stelt u zich voor: vanaf het touchscreen scherm in de keu-
ken word je van alle gemakken voorzien. Van verlichting of bedie-
ning van het zwembadroldek tot e-mailen, van muziek in het hele
huis of de temperatuursinstelling van de sauna, u regelt alles met
een zachte vingerdruk. Bewegingsmelders zorgen ervoor dat de
geïntegreerde trapverlichting aangaat wanneer u de treden nadert.
En de oprit is uiteraard verwarmd, zodat u ongehinderd kunt weg-
rijden in geval van ijzel of sneeuw.

D

Paul Kersten, Elektro-installateur uit Kerkrade

“Ik wil dat alles in mijn bedrijf goed loopt”
In 1983 startte Paul Kersten met zijn installatiebedrijf in Kerkrade. “Ik had niets, dus
ook niets te verliezen. Ik begon alleen, vanuit de woonkamer van mijn ouderlijk huis.
Inmiddels heb ik 6 medewerkers in dienst. Groter hoef ik niet te worden. Ik vind het
vooral belangrijk dat alles in mijn bedrijf goed loopt, dan heb ik plezier in mijn werk!
We kiezen bewust voor projecten met een bepaalde omzetgrootte. Je zou dit mijn spe-
cialisatie kunnen noemen. Ik geef graag tijd en aandacht aan kleinere werken. Klan-
ten maken bij ons de keuzes. Wij adviseren”, zegt Kersten.

Meerwaarde techniek
“Ik houd van afwisseling in het werk. De laatste jaren zijn er veel meer mogelijkheden op ons vakgebied bijge-
komen. Klanten zien duidelijk de meerwaarde van techniek voor wooncomfort. Een tv- en internetaansluiting in
iedere kamer is nu belangrijk. Voor mij is het fijn dat een leverancier alle passende oplossingen heeft. Vanaf de
meterkast tot de schakelaar is het helemaal geregeld met Legrand.”

‘Dit huis is een uitgekomen
jongensdroom!’

� Links Paul Kersten
en rechts Ruud 
Sormani (Legrand)

�



Binnen het TotaalConcept van 
Legrand staat eenvoud van instal-
latie en bediening centraal. Dit
wordt ook toegepast in de wereld
van domotica. Legrand biedt tal
van comfortfuncties voor de
‘gemakzuchtige’
woning. Zo scha-
kelt u met behulp
van zenders en
o n t v a n g e r s
g e m a k k e l i j k
vanaf elk punt in
de woning de
verlichting aan
en uit. Het is niet
nodig naar de
schakelaar toe te
lopen om deze 
te bedienen. U
gebruikt eenvou-
digweg een
afstandsbedie-
ning. De moge-
lijkheid om de
verlichting in het
gehele huis met
één klik te bedie-
nen, verhoogt
voor veel woonconsumenten het
gevoel van veiligheid. Ideaal bij
renovatie, omdat er geen buslei-
ding nodig is. 

Afzuiging
Met de nalooprelais van Legrand
kunt u de natte ruimtes als toilet-
ten en badkamers na gebruik net
even extra laten afzuigen, als de
afzuiging niet permanent is. Ook
deze relais zijn zonder breekwerk
zo installeerbaar en u kunt een
aantal schakelaars parallel scha-
kelen. Voor de bediening op afstand
kunt u altijd kiezen uit een wand-
zender of handzender. Er zijn ook
minizenders verkrijgbaar die u aan
uw sleutelbos bevestigt.

Elegant
Legrand voldoet niet alleen aan
de basisnorm, maar bedient ook
het domotica middensegment. U
kunt de bestaande schakelaars
zonder breekwerk vervangen door
een ontvanger uit de series Creo
en Tenara. Schakelen kan met soft
start en soft stop, waardoor ze op
een elegante manier aan en uit
gaan. Het schakelen kan radio-
grafisch. Voor deze oplossingen
hoeft u geen extra bedrading aan
te brengen. Hetzelfde geldt voor
de  radiografische groepsbedie-
ning. U installeert in een oogwenk
afstandsbediening voor alle 
zonwering, garagedeuren, zwem-
badverlichting, rolluiken en ver-
lichting. 

Gemak
Voor senioren heeft Legrand een
uiterst gebruiksvriendelijke 65+
schakelaar voor tijdsgebonden

bediening van rolluiken ontwik-
keld. Hiermee kunt u ‘s morgens
de rolluiken automatisch
omhoog laten gaan en ‘s avonds
weer naar beneden. De 65+ klok
is zo gebruiksvriendelijk dat wer-

kelijk iedereen hem kan bedie-
nen. Wilt u het nog makkelijker,
dan kiest u voor de astronomi-
sche klok van Legrand. U voert
uw locatie in en de klok berekent
voor de komende honderd jaar
wat de dag- en nachttijden zijn. 

Touchscreen
Voor de hoogste norm met bus-
systeem werkt Legrand met
Light Technology of Mercor
samen. Legrand levert binnen
deze samenwerking bijvoorbeeld

de geavanceerde, den-
dervrije pulsdrukschake-
laars, die heel zuiver 
de lage stromen en 
spanningen schakelen. 
Dit domotica-niveau is
bedoeld voor klanten die
bijvoorbeeld via hun com-
puter alle systemen in de
woning willen aansturen en 
controleren. Hierbij kunt u bij-
voorbeeld denken aan energie-

beheer, touchscreen systemen,
tv etc.. Voor meer informatie over
dit onderwerp dan kunt u con-

tact opnemen met Legrand
Nederland B.V., telefoon 
0411-612040 �
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Slim comfort en veiligheid in huis

Legrand maakt domotica ‘laagdrempelig’

omotica is het moderne toverwoord voor slim comfort
en veiligheid in huis. De moderne techniek stelt zichzelf hierbij
ten dienste van de consument. De consument verkrijgt met domo-
tica een flexibele infrastructuur en meer woongemak. Legrand
biedt tal van laagdrempelige oplossingen om domotica, zonder
grote ingrepen, ook in bestaande woningen te installeren.

D

Overname biedt
klanten meer
mogelijkheden
Legrand is wereldwijd de
sterkste speler op het gebied
van cable management. Dat
we nog niet uitgegroeid zijn,
laat Legrand zien met de
overname van Van Geel Group
per 1 januari 2005. De over-
name is een strategische
keuze van twee partijen die
elkaar uitstekend aanvullen.

Met het hoofdkantoor in 
Limoges, Frankrijk, en vesti-
gingen in vrijwel alle Europese
landen, is Legrand wereldwijd
marktleider op het gebied van
installatiemateriaal. Door 
de overname van Van Geel 
verstevigt Legrand haar markt-
positie in Noordwest-Europa.
Van Geel heeft ruim zestig jaar
ervaring in de ontwikkeling,
productie en verkoop van kabel-
draagsystemen voor de  utili-
teitsbouw, industrie en offshore.
Met sterke marktposities in
Nederland, België en Oosten-
rijk vult Van Geel Legrand 
uitstekend aan!

Win-Win
Niet alleen geografisch is er
een win-win situatie. Ook het
productenpakket is comple-
mentair. De overname is voor
beide partijen een weloverwo-
gen stap om verder te kunnen
groeien in een internationale
markt die voortdurend in bewe-

ging is. Door de overname kun-
nen Legrand en Van Geel hun
kennis van markten en produc-
ten bundelen en gezamenlijk
werken aan hun ambities om
producten en diensten van
hoogwaardige kwaliteit te leve-
ren, innovaties door te voeren
en flexibele, veilige systemen te
ontwikkelen. 

Belangrijk voor u is dat de pro-
ducten van Van Geel en Legrand
universeel blijven. De keuze
voor types en merken installa-
tiematerialen en combinaties
daarvan blijft aan u.  

Meer over Van Geel Group

Van Geel Group heeft zich sinds
haar oprichting in 1941 ontwik-
keld tot een Europese speler
van formaat. In 2004 werd een

omzet gerealiseerd van 110 mil-
joen euro. Van Geel behoort
hiermee binnen haar segment
tot de top drie van Europa. Ken-
merkend voor Van Geel zijn
haar klantgerichte filosofie, uit-
gebreide service en het conti-
nue streven om producten
slimmer en flexibeler te maken.
Om door te kunnen dringen in
nieuwe markten was voor 
Van Geel samenwerking met
andere partijen belangrijk.

Meer mogelijkheden 
Met de overname van Van Geel
ontstaan er in Nederland tallo-
ze mogelijkheden om u nóg
beter van dienst te zijn. Denk
aan een uitbreiding van het
assortiment en technische
ondersteuning. Dit alles met
natuurlijk één doel voor ogen:
uw vraag als onze klant opti-
maal beantwoorden. Product-
innovatie, distributie en
uitstekende service blijven de
pijlers van onze bedrijven.�

Hoe
Legrand

blijft 
groeien

De organisatie Slim Wonen profileert zich als het natio-
nale kenniscentrum voor Domotica en Slim Wonen. Deze
organisatie is het aanspreekpunt voor professionele aan-
bieders, overheden, dienstverleners en de woonconsu-
ment. Neem eens een kijkje op de site:
www.smart-homes.nl. Daar vindt u ondermeer informa-
tie over de Slimste Woning van Nederland, die tot april dit
jaar in Heerlen staat. Als bezoeker zet u een stap in de
toekomst. Volgens Slim Wonen gaat er een wereld van
mogelijkheden open op het gebied van entertainment, ont-
spanning, thuiswerken, tele-leren, comfort, veiligheid en
zorg. De Nederlandse overheid is geïnteresseerd in domo-
tica als manier om met de vergrijzing in Nederland om te
gaan. Levensloopbestendig wonen moet straks zorgdra-
gen voor de vervulling van onze woonbehoeften voor alle
leeftijdsfasen. Toekomstmuziek? U kunt de Slimste Woning
in Heerlen zelf bezoeken. Er worden rondleidingen geor-
ganiseerd voor groepen tot 10 personen. Kijk op de site
voor meer informatie (www.smart-homes.nl).



Om efficiënter te kunnen werken,
verhuisde de adminstratie van
Ruijters Make-
laars van de ver-
schillende locaties
in Limburg naar
een centrale afde-
ling op het nieuwe
adres in Rand-
wyck. Ook de
financieel advi-
seurs en de direc-
tie verhuisden
mee. Het oude
verkoopadres in
het centrum van
Maastricht werd
opgeheven. Frank
Hamers van Ruij-
ters Makelaars
meent dat deze
verhuizing een
direct gevolg is van de mogelijk-
heden van het internet. “Wij
moesten vroeger als makelaar op
een zichtbare locatie in het cen-
trum zitten om toegankelijk te zijn
voor klanten. Woningen die te koop
stonden, werden in de etalage
bekeken op foto-overzichten. De
makelaar stond als een winkelier
achter de balie. Met de komst van
het internet is dit veranderd. De
klant bekijkt alles op zijn gemak
thuis op zijn computer. We zien de
klant pas bij een woningbezichti-
ging. Als hij nu bij ons op kantoor
op bezoek komt, is dit voor een
gerichte afspraak. Daarom is het
belangrijk dat we goed bereikbaar

zijn en dat er voldoende parkeer-
gelegenheid is. Dit is in het cen-

trum van Maastricht een
probleem, maar in Randwyck niet.” 

Toekomstgericht
De nieuwe organisatiestruktuur
wordt ondersteund met een soli-
de datanetwerk van Legrand.
Installatiebureau Techniek 2000
legde voor Ruijters een Legrand
netwerk aan in Cat. 6. Ruijters
heeft behoefte aan zo’n snel net-
werk waarop klanten makkelijk
door alle fotobestanden kunnen
bladeren. “Het gaat bij ons steeds
om enorme fotobestanden. Onze
organisatie is in sterke mate
afhankelijk van een snel netwerk.
Daarom stellen wij hier de hoog-

ste eisen aan”, aldus Frank
Hamers. “Daarnaast wil de orga-
nisatie intern snel kunnen com-
municeren. Naast ons
verkooppunt in Maastricht heb-
ben wij nog drie verkooppunten,
in Heerlen, Sittard en Eindhoven.
Ook zij werken op de server van
ons nieuwe hoofdgebouw in
Maastricht Randwyck. De mini-
male eis aan het netwerk was 250

Mhz, maar het netwerk
is uiteindelijk nog eens
35% sneller dan ver-
wacht!” 

Minder kwetsbaar
Leon Abels (Techniek
2000) beaamt dat Ruij-
ters het beste netwerk
heeft dat je op dit
moment kunt krijgen.
“Wij hebben ook het
maximale erin gelegd.
Op advies van Legrand
hebben we gekozen
voor twee outlets. Dat
is minder kwetsbaar.
De business van 
Ruijters is te afhanke-
lijk van dataverkeer om

risico’s te nemen. Door twee
dezelfde outlets
te installeren,
kun je nu in
principe kiezen
tussen telefonie
en data. Als je
de telefoon laat
meelopen over
één outlet heb
je die keuze niet
en zijn ‘giga-
speed’ net-
werkkaarten
niet universeel
toepasbaar.
Dus is het
datanetwerk

nu universeler en zo ook sneller
dan de computer! Zo heb ik een
zeer tevreden klant.”

Flex-plekken
Hamers: “Ruijters is sinds kort ook
gestart met bedrijfsmakelaardij.
De afdeling makelaardij is inten-
siever gaan samenwerken met
financiële diensten om een ruimer
pakket aan diensten te kunnen
bieden. Nu heeft iedere financieel
adviseur en makelaar nog zijn
eigen bureau. Straks kunnen we
overgaan op flex-plekken. Onze
nieuwe infrastructuur is daar
geschikt voor gemaakt. In onze
kantoortuinen staan al outlets
waar nog geen bureau staat. Wij
zijn een open bedrijf, met een plat-
te organisatie. De directie zit bij
ons bijvoorbeeld op de eerste ver-

dieping en niet
klassiek helemaal
op de bovenste. Dit
bevordert de
transparantie in
het bedrijf en geeft
een sfeer van ver-
trouwen. Alles is
mooi afgewerkt,

maar niet overdreven. We gaan
voor kwaliteit. Onze bedrijfsmis-
sie is de beste te zijn, niet de groot-
ste”, zegt Hamers. 

Kabels zonder krullen
Leon Abels is zichtbaar trots op
het project. “Ik had Ruijters al een
aantal jaren in onderhoud toen ik
deze opdracht kreeg. Ik ben een
klein installatiebureau. Voor mij is
het belangrijk dat ik met een leve-
rancier werk die meedenkt. Ik
moet zeggen, het werkt prettig met
Legrand. Zowel met de mensen
als met de producten. De dataka-
bels zijn groen, je ziet ze direct zit-
ten in de goot. En de kabel is
makkelijk verwerkbaar. Je legt de
kabel uit en hij krult niet op. Dit
verhoogt ook de capaciteit. En we
hebben heel wat kabel getrokken.

L e g r a n d
heeft mij
goed gehol-
pen met de
m e t i n g e n
van het net-
werk. Door
de goede
samenwer-
king hebben
we het pro-
ject razend-
snel kun-
nen opleve-
ren. Het pro-
ject ging in
september
van start en

was in november klaar. Alles werk-
te direct! Zonder goede samen-
werking lukt dit je niet. Ik houd van
een persoonlijke aanpak. Wanneer
je mijn bedrijf belt, krijg je mij
direct aan de lijn. Legrand werkt
ook met vaste contactpersonen.
Zo bouw je iets op met elkaar dat
meer is dan een (data)netwerk.”�

uijters Makelaars & Financieel Adviseurs huist sinds
kort in de architektonisch opvallende Maastrichtse wijk Rand-
wyck. Ook het inwendige van het kantoorpand van Ruijters is
aangesloten op de moderne tijd. Installatiebureau Techniek
2000 realiseerde hier in zeer korte tijd een snel datanetwerk. 

Eind januari j.l. presenteerde
Legrand het TotaalConcept voor
een geïnteresseerd publiek in
het NAC stadion. Elektrokern
Vibo, groothandel in elektro-
technische producten, nodigde
Legrand en de installateurs uit
de regio Breda uit voor deze
geslaagde kennismaking. 

Volgens Eric Boer
van Elektrokern
Vibo (zie foto) was
het doel van de 
bijeenkomst het

TotaalConcept van Legrand bij

klanten onder de aandacht te
brengen. “Vanuit de catalogus zijn
er onvoldoende mogelijkheden
om een concept goed te presen-
teren. Met een presentatie onstaat
er interactie. Zo komen vragen en
probleemstellingen vanzelf naar
voren”, aldus Eric Boer. Jan 
Schipper (accountmanager 
Legrand) was nauw bij de voor-
bereidingen betrokken. “Wij zijn
uiteraard zeer tevreden met dit
soort initiatieven vanuit de groot-
handel. En de sfeer in zo’n sta-
dion maakt het nog extra
bijzonder!”

Kennisoverdracht
Elektrokern Vibo gelooft in deze
manier van leren van elkaar. Boer:
“Wij willen onze klanten pro-actief

benaderen. Eén van de manieren
waarop wij dit doen is door dit
soort avonden te organiseren

waar kennisoverdracht cen-
traal staat. In ons 
logo staat ook 
vermeld; de kern is
kennis. De opkomst
was goed en de
avond bijzonder
geslaagd. Er waren
flink wat noviteiten
waar de meeste toe-
hoorders nog niet
eerder kennis mee
hadden gemaakt.
Legrand zette het
TotaalConcept helder

neer, met daarbinnen een goed
verhaal over data, DLP wandgo-
ten en na de pauze over de Lexic
kasten, de modulaire componen-
ten en het schakelmateriaal.”

Schieten
In de pauze zorgde de firma Spit
voor enige ontspanning. Deze
firma in gasdrukpistolen gaf een
demonstratie ‘pluggen in beton’
schieten. Hierna mochten de aan-
wezigen zelf het pistool ter hand
nemen. Na aanvankelijke aarze-
ling, wilde iedereen dit wel eens
ervaren. Zo werd er - zij het niet
op doel - die avond met vol
enthousiasme toch nog flink
geschoten in het NAC stadion.”�

Legrand
scoort in

NAC stadion
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� Jan Schipper leidt de avond in

� Pluggen in beton schieten

Elektrokern Vibo heeft als slogan ‘samen sterk in mensenwerk’. Dit tracht de groothandel in elektro-
technische producten waar te maken door pro-actief klanten te benaderen. Het bedrijf heeft vesti-
gingen in Breda, Helmond en Roermond en is onderdeel van de GGB groep. Neem eens een kijkje
op de website: www.elektrokernvibo.nl

Techniek 2000 realiseert snel dataproject bij Ruijters Makelaardij

Ook een makelaar wil wel eens verhuizen…

� Links Leon Abels  (Techniek 2000) en rechts Frank
Hamers (Ruijters Makelaars & Financieel adviseurs)

� Leon Abels is zichtbaar 
trots op het project
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a n t w o o r d k a a r t
� Ik ontvang graag documentatie over:
� AlphaRex, nieuwe tijdschakelklokken
� Algemene Catalogus 02/03
� Creo & Tenara inbouwschakelmateriaal
� Plexo 55 waterdicht opbouwschakelmateriaal
� Training VDI/Lexic
� VDI (Voice Data Image)
� Voedingen
� Iets anders, nl.___________________________________

� Mijn (nieuwe) adresgegevens zijn:

Bedrijfsnaam: ______________________________________

Naam: ____________________________________________

Adres: ____________________________________________

Postcode/Plaats:____________________________________

� Ik wil Lecourant graag per e-mail ontvangen:

E-mail adres: ______________________________________

� Ik wil dat deze persoon Lecourant ook ontvangt:
Naam: ____________________________________________

Adres: ____________________________________________

Postcode/Plaats:____________________________________

Vul deze antwoordkaart in en mail, fax of stuur hem 
(in een gefrankeerde envelop) naar Legrand Nederland B.V., 
Postbus 44, 5280 AA  BOXTEL, Fax (0411) 68 51 45, 
E-mail informatie@legrandnederland.nl

Over ‘opzetten 
en loslaten’

Legrand telt nogal wat kop-
pen. Peter van der Putten zult
u vast kennen of anders wel-
licht binnenkort ontmoeten,
bijvoorbeeld tijdens een pre-
sentatie van Legrand over VDI
(Voice Data Image).

Peter van der Putten, VDI speci-
alist van Legrand Nederland, zit
druk te telefoneren wanneer we
zijn kantoor binnenstappen. Hij
is niet iemand die van ‘rustig aan’
houdt. Liever zit hij midden in de
actie. Binnen Legrand geeft
Peter technische ondersteuning
over alle aan VDI-verwante zaken
aan de verkoopafdeling en de
binnendienst. Ook klanten ken-
nen hem als de VDI man van
Legrand. “ Ik ben half-om-
half”, zegt hij over zichzelf.
“Dan weer binnen om de
organisatie te ondersteunen of
presentaties voor te bereiden,
dan weer buiten. Ik werk op uit-
nodiging van de buitendienst en
klanten. Daarnaast begeleid ik
TotaalConcept projecten van cal-
culatie-ontwerp tot het uitbren-
gen en vervolgen van de offerte
in samenwerking met de bui-
tendienst. Ik geef VDI-product-
presentaties door het hele land
en trainingen aan klanten om
‘Legrand Certified’ installateur
te kunnen worden. Ik ben graag

beschikbaar als vraagbaak. Ze
noemen me hier wel ‘de Dikke
van Dale van Legrand’.”

Toekomst
“Mijn productgroep ‘Data’ is de
toekomst”, zegt Peter. “Ik voel
het als een uitdaging om nieu-

we acties op te zetten, de zaak
aan het rollen te

b r e n -

gen en
dan het liefst weer
los te laten, zodat ik me aan
nieuwe plannen kan wijden. Ik
geniet wanneer ik anderen net
zo enthousiast krijg als ik zelf
ben. Ik sta vierkant achter onze
producten. Met Cat.6 UTP kun-
nen we alle bestaande compu-
ters meer dan aan. Glasvezel is
steeds meer in opkomst. 
Legrand introduceerde pas gele-
den prefab glasvezelkabels met

de connectoren er al aan. Dat is
meedenken met de klant”, aldus
Peter.

Een mooie dag
“Het gaat me om goede relaties
met mensen, lange termijn rela-
ties. Dat soort relaties vragen
om onderhoud, dat is de uitda-
ging. Wanneer ik een goede dag
heb gehad? Wanneer ik het
gevoel heb dat mijn boodschap

is overgekomen. Wanneer
ik uit de respons merk dat

klanten mijn verhaal begre-
pen hebben en enthousiast

worden. Het is natuurlijk
prachtig wanneer ik dan ook

een opdracht mag noteren. Ik
vind het belangrijk dat een

klant ook tijdens het project het
gevoel heeft dat hij steun van ons
krijgt. Dat wij begrijpen waar hij
mee bezig is, omdat wij zijn
dagelijkse praktijk en wat hij
daarin tegenkomt kennen. De
nazorg is vaak een onderge-
schoven kindje bij veel bedrijven.
Ik vind dat Legrand dat goed
doet, alles wordt keurig doorge-
meten bijvoorbeeld. Klanten ont-
houden dat en komen de
volgende keer ook weer bij jou
terug.” �

De koppen
van 

Legrand 
tellen!

� Peter van der Putten

Vervolg voorpagina

Het huis is ook ergonomisch ver-
antwoord ingericht. De stofzuiger
zit centraal in de kelder en je zuigt
alleen met de slang die hoort bij
het systeem en je hebt geen lawaai.
Bovendien blaas je geen vervuilde
lucht uit de stofzuiger, veel gezon-
der!”, aldus de domotica-bewoner.

Liefde voor techniek
“Een huis als dit groeit terwijl je
het bouwt”, zegt de eigenaar. “Je
moet je er echt voor inzetten en
over willen nadenken. Eerst heb ik
mezelf ingelezen en ben ik bij het
Slim Wonen project (zie ook pag.
2) gaan kijken. Dan zie je wat
mogelijk is en word je echt enthou-
siast. Techniek speelt een grote rol
in mijn leven, ook bedrijfsmatig.
Als je in zo’n huis woont, moet je
daar ook van houden. Je moet zin
hebben om alles uit te zoeken, in
of bij te stellen. Je moet het dus
leuk vinden om er mee bezig te zijn.
Je kunt niet voor iedere aanpas-
sing een monteur laten komen. Ik
krijg veel bezoek van mensen die
over mijn  huis hebben gehoord en
zelf ook meer willen. Iedereen rea-
geert erg enthousiast. Je raakt snel
gewend aan de ruimte van een
huis. Maar het comfort blijft je een
gevoel van verwennerij geven. Ik
kom altijd erg graag thuis!!!”�

Beetje anders
Ditmaal hebben we het een beetje anders
aangepakt dan u van ons gewend bent.
Nog beter, natuurlijk. We hebben ons
TotaalConcept als uitgangspunt van de
nieuwe catalogus genomen. Dit con-
cept met alle productgroepen die hier-
bij horen staat centraal. 

Installateurs opgelet!
Onze vorige catalogus was voornamelijk gericht op paneelbouwers
en minder geschikt voor installateurs. Dit hebben wij in de nieuwe
catalogus ondervangen. Zowel paneelbouwers als installateurs zul-
len snel hun weg vinden in de nieuwe opzet.�

U heeft er vast met smart op
zitten wachten, onze nieuwe
catalogus boordevol prachtige
Legrand producten. Naar ver-
wachting zal de catalogus in
mei van de persen rollen.

Een 
nieuwe lente

een nieuwe 
catalogus
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Producttraining calculatiepakket
XL PRO2, Lexic schakel- en 
verdeelinrichtingen
Leer in een korte cursus het
gemak van het gebruiksvriende-
lijke calculatiepakket XL PRO2

kennen. 

Training NEN-normering
SBK neemt het theoretische deel
betreffende normeringen voor
haar rekening. Legrand zal in het
tweede gedeelte deze theorie aan
het assortiment Lexic schakel- en
verdeelinrichtingen koppelen.

De volgende data staan gepland
voor de trainingen:

Producttraining XL PRO2:

� Donderdag 9 juni 2005
� Donderdag 20 oktober 2005
� Donderdag 15 december 2005
Van 12.00 tot 16.00 uur in Boxtel

Training NEN-normering:

� Donderdag 31 maart 2005 
� Donderdag 26 mei 2005
� Donderdag 29 september 2005
� Donderdag 24 november 2005 
Van 09.00 tot 15.00 uur in Boxtel

Neem voor meer informatie con-
tact op met Legrand Nederland B.V.,
telefoon 0411-612040�

ij Legrand in Boxtel kunt u diverse trainingen volgen.
Ook voor 2005 staan weer twee interessante onderwerpen op
het programma.
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envoud is het kernwoord bij 
Legrand. Eenvoud van installatie, maar ook
eenvoud van bediening. Voor onze seniore
medemens is deze eenvoud vaak ver te zoe-
ken. Zo zijn automatische bedieningen vaak zo’n
groot probleem, dat er geheel van wordt afgezien. 
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Opgeleid door Legrand

Met de 65+ dagklok loopt ‘t op rolletjes!

Legrand lost dit voor rolluiken en
jalouzieën op met de 65+ dagklok.
De '65+' dagklok voor rolluikbe-
diening zorgt voor veel comfort in
het seniore huishouden. De rollui-
ken gaan op de gewenste tijd auto-
matisch naar beneden of omhoog.
De huiseigenaar hoeft de rolluiken
niet meer één voor één handma-
tig op of neer te laten. Een vaak
gehoorde klacht is dat het zelfs met
een afstandsbediening nog een
heel karwei is om alle rolluiken te
bedienen.

Eenvoudig
Met de 65+
d a g k l o k
kunt u de
ro l l u i ke n
individueel
bedienen of
groepsge-
wijs. De tijd
is voorge-

programmeerd, afhankelijk van de
dag- en nachturen. Maar u kunt de
geprogrammeerde tijd met één
druk op de knop ook heel eenvou-
dig onderbreken. Hierna stelt u het
dagelijkse programma gewoon
weer in werking.

Wilt u de tijd veranderen, dan zet
u het schuifje gewoon op uw nieu-

we tijd. Het is zo simpel dat
het bijna jammer is dat we

niet allemaal 65+
zijn!�
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