
6 monteurs hadden namelijk 
andere en aanvullende eisen. De
klok moest vriendelijk te program-
meren zijn via een menu en zo
makkelijk dat je er geen gebruiks-
aanwijzing bij nodig hebt. De begin-
tijd en eindtijd moet je kunnen
aanpassen zonder dat je het hele
programma moet wissen. En de
klok moet over de 24 uur heen te
programmeren zijn. Je ziet nu heel
goed dat de extra wensen die Die-
renpark Emmen had, ook toepas-
baar zijn bij andere klanten. De
AlphaRex is bijvoorbeeld heel pre-
cies. Hij heeft een maximale afwij-
king van 0,2 seconden per dag. Dit
is ook van belang voor heel precai-
re bedrijfsprocessen”, zegt Roy.

Blij
Na een paar maanden had Legrand
het prototype klaar. Alfred: 
“Alle monteurs moesten om te
testen, om de beurt, de klok 
programmeren. 
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ons. Vaak hangen de klokken op
moeilijk bereikbare plekken. Wij
moeten dan handmatig de instel-
lingen gaan aanpassen. De Alpha-
Rex werd in nauw contact met ons
ontwikkeld en voldoet helemaal aan
onze eisen. Eindelijk eens een fabri-
kant die naar ons luistert”, aldus
Alfred.

Geweldig
“Oorspronkelijk werkten we met
een oudere klok van Legrand die
vervangen werd door de Rex 2000”,
vervolgt Alfred. “Wij hadden met
name nogal wat problemen met
deze klok. Het begon al met het
instellen van de klok. Hiervoor had-
den we eigenlijk een gebruiksaan-
wijzing nodig. Bij een kleine

verandering moest de
klok helemaal

opnieuw
worden inge-

steld. Bovendien ging de klok niet
over de 24 uur heen; je kon de klok-
tijd dan niet verder verlengen. Bij
aanpassingen van de openingstij-
den moesten we alle 30 klokken
langsgaan en met veel rompslomp
opnieuw instellen. De productma-
nager van Legrand  kwam langs
om onze problemen te inventari-
seren. Hij zag onze extremere eisen
als een kans. Wat zou Dierenpark
Emmen ervan vinden om samen
een nieuwe klok speciaal op onze
eisen gericht te ontwikkelen?
Geweldig natuurlijk!”, zegt Alfred.

Geen gebruiksaanwijzing
Roy Veenstra (accountmanager
Legrand): “De AlphaRex van 
Legrand is in onze fabriek in het
Duitse Soest ontwikkeld. We zoch-
ten nog een pilot-site en het kwar-
tje viel toen Dierenpark Emmen
zich meldde als kritische klant.
Samen met de productmanager
van de fabriek zijn we tweemaal bij
Dierenpark Emmen geweest om
alle wensen te inventariseren. Alle 

Alfred Peetsma (monteur meet- en
regeltechniek) is duidelijk enthou-
siast over de samenwerking met
Legrand. “Een dierentuin is een bij-
zonder bedrijf. Er zijn wereldwijd
niet veel dierentuinen waardoor er
bijna nooit producten ontwikkeld
worden die voor onze eisen geschikt
zijn. Onze technische dienst moest
de producten altijd met veel crea-
tiviteit aanpassen en dan bleef het
vaak nog behelpen”, aldus Alfred.
“Wij gebruiken in Dierenpark
Emmen veel tijdschakelklokken die
allerlei processen aansturen. Van
verlichting, tot watervallen of het
spoelen van filterinstallaties bij de
aquaria. Als de klokken gebrekkig
werken, betekent dit veel, tijdro-
vend werk voor

et de nieuwe AlphaRex tijdschakel-
klok van Legrand loopt er inmiddels van alles
op rolletjes bij het Dierenpark Emmen. Een die-
rentuin heeft extremere wensen dan de
gemiddelde klant. Legrand zag om deze reden
een goede pilot-site in Dierenpark Emmen. Dit
bleek het begin van een beresterke samen-
werking.

M

Dierenpark Emmen pilot-site voor ontwikkeling tijdschakelklok

“Nu luistert er eindelijk een
fabrikant naar ónze wensen!”

� Alfred Peetsma: “Een dierentuin 
is een bijzonder  bedrijf”

�
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Glasvezel op maat
Lastig om een
connector bij
glasvezel aan
te sluiten?
Vanaf nu niet
meer. U geeft
ons door hoe-
veel vezels er
in de leiding
nodig zijn en

Legrand levert de glasvezel op
maat met de connectoren er vast
aan. Lekker makkelijk.

Plexo 55 bewegingsmelder
Wanneer u
v o o r b i j
loopt, gaat
het licht
aan. Prettig
om dit effect
te hebben,
ook voor (of
t e g e n )
ongenode
gasten. De Plexo 55 bewegings-
melder is natuurlijk waterdicht en
kan dus buiten geïnstalleerd wor-
den, in combinatie met bijvoor-
beeld een wandcontactdoos.

Mini patchkasten
Uniek in
Nederland:
patchkasten
die in de
m e t e r k a s t
passen. Spe-
ciaal voor
kleine net-
werkjes, bij-
voorbeeld in

de woningbouw. Het kastje heeft
een klein formaat, maar is ver-
rassend ruim van opzet. 
Een mooi, nieuw product van
Legrand.

XL SOHO (Small Office Home
Office) patchkast

Een patchkast voor de kleinere
kantooromgeving tot 24 aanslui-
tingen. Daar kunnen veel bedrijf-
jes weer een eind mee vooruit!

Slanke AstroRex D21 en D22
Deze nieuwe astronomische sche-
merschakelaar kunt u eenvoudig
programmeren door middel van
een datasleutel, of gewoon op het
front. De schemerschakelaar is
maar 2 modules smal en bespaart
dus ruimte in de verdeelkast. De
AstroRex is er in respectievelijk een

1-kanaals en 
2-kanaals uit-
voering. De 1-
kanaals uitvoe-
ring heeft ruimte
voor 28 program-
ma’s en de 2-
kanaals versie
voor 2 x 14 pro-
gramma’s.

U stelt de AstroRex in met een
tekstgestuurd programma in 6
talen, waaronder Nederlands. De
klok schakelt automatisch als het
donker of weer licht wordt, zon-

der externe lichtsensor. Er zit
een offset op van 120 minuten,
dus in te stellen 2 uur voordat
het donker wordt of 2 uur
nadat het licht wordt.

MaxiRex D72/1 en D72/2
een pietje-precies
Deze klok is geschikt voor
frontinbouw of wandmon-

tage. De Maxi-
Rex is er in een
1-kanaals (28
programma’s)
of 2-kanaals (2
x 14 program-
ma’s) uitvoe-
ring. De klok
schakelt auto-
matisch tussen

zomer- en wintertijd en heeft
een hoge nauwkeurigheid. De
kortste schakeltijd is 1 minuut.
Met een gangreserve van 6 jaar
is de MaxiRex ook maximaal
betrouwbaar.

Aardlekrelais detecteert fout-
stromen

Dit aardle-
krelais is
s ta n d a a rd
voorzien van
een hulp-
contact. Het
geeft een
i n d i c a t i e
voor de 
aanwezige

spanning en 20%, 40% of
60% van de maximale
foutstroom van de inge-
stelde waarde. Ook krijgt
u melding van de over-
schrijding van de inge-
stelde waarde en van een

aansluitfout
van de stroom-
spoel. De ge-
voeligheid is
afhankelijk van
de toegepaste
stroomspoel.
Het aardlek-
relais heeft
een instelbare
afvalvertra-
ging.

DLP met
eindkappen
DLP wandgo-
ten kunnen
tegenwoordig
g e l e v e r d

worden met eindkappen in de
juiste afmetingen. Dat scheelt
een boel knutselen op de
hoekpunten.

Lasklemmen

Legrand introduceert
nieuwe lasklemmen. Ze hebben
houders voor montage in Plexo
lasdozen en DLP wandgoot-
systemen. 

CAB 3 codering verbeterd
In reactie op veel vraag van onze
klanten, levert Legrand nu ook

CAB 3 coderingen met zwarte
cijfers op witte achtergrond in de
nummers 01 tot en met 100 en
een blanco. De codeertekens zijn
geschikt voor een draaddiame-
ter van 0,5 tot 1,5 mm2 of van 1,5
tot 2,5 mm2.�
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e inkt van de nieuwe catalogus 2005-2006 ligt nu te
drogen, zodat we de catalogus begin juni naar u kunnen ver-
sturen. Om u vast een voorproefje te gunnen, presenteren we
hier in een trotse parade een greep uit de nieuwe producten
die u straks in de catalogus kunt vinden.

D
Uitspraak ‘catalogus’ lastig
voor veel Nederlanders
Nederland is verdeeld in twee kampen: zij die ‘cata-
lógus’ zeggen en zij die menen dat het ‘catálogus’
is. Wat is nu juist? Volgens het Van Dale woorden-
boek hebben de laatsten het bij het juiste eind. De
juiste uitspraak is ‘catálogus’! 

Bij veel woorden die oorspronkelijk uit het
Grieks of Latijn stammen, valt de klemtoon
op de derde lettergreep van achteren. Zo ook
bij dat andere struikelblok, het woord ‘nor-
maliter’. Dit heeft niets van doen met ‘norma
en liter’. Ook hier gaat de klemtoonregel op.
De juiste uitspraak is ‘normáliter’.

Maak eens een
wereldreis in
Emmen
In Emmen kunt u zich even in
Afrika wanen, of direct door-
wandelen naar Zuid-Amerika.
Dierenpark Emmen is een
heerlijke dierentuin. Hoewel
het park midden in Emmen
ligt, vergeet u de stad
onmiddellijk bij binnenkomst.
U wandelt zo de natuur in. 

Met recht heeft Dierenpark
Emmen het woord ‘park’ in haar
naam staan. De mooie
parkachtige natuur voegt veel
toe aan het gevoel ver weg te
zijn. Dierenpark Emmen wil
bezoekers op een recreatieve
manier betrekken bij de leven-
de natuur. Dit doet de dierentuin

met wisselende exposities en
door zoveel mogelijk authentie-
ke situaties na te bootsen. 
U vindt er ondermeer een 
Afrikaanse savanne, een Zuid-
Amerikaans tropisch regen-
woud, een nieuwe kijk op Europa
en Azië met haar Siberische tij-
gers. Uniek is ook het aquarium
van Emmen met het gigantische
haaienbassin. Een dag is te kort
om alles te zien. 

Ook valt het enthousiasme en de
‘aaibaarheid’ van de medewer-
kers direct op. Met veel rust en
vriendelijkheid worden al je vra-

gen beantwoord. Volgens eigen
zeggen komt dit enthousiasme
door de platte organisatie met

een open structuur. Medewer-
kers worden uitgenodigd initia-
tieven te tonen en zich te richten
op de verbetering van de kwa-
liteit van het park. Centrale the-
ma’s waar de organisatie zich op
richt zijn: welzijn voor de dieren,
gastvrijheid tegenover bezoekers,
een hoog kwaliteitsbewustzijn en
een grote verantwoordelijkheid
voor het milieu.

Doe uzelf een dierlijk genoe-
gen en surf eens naar: www.
dierenpark-emmen.nl. Hier vindt
u alle informatie en ook leuke
nieuwtjes met titels als ‘het lelijk-
ste paaskuiken’, ‘witte neus-
hoorns onder de zonnebank’ of
‘vrijgezellig feest bij de haaien’.
Nieuwsgierig? Ga naar de web-
site!�

Dierenpark
Emmen: een
beestachtig

leuk dagje uit

Voorproefje op Algemene Catalogus 2005-2006

Nieuwe Producten Parade

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u een
GRATIS VERRASSINGSPAKKET

in de souvenirwinkel van Dierenpark Emmen

Hoofdstraat 18 - Emmen - Tel. 0591 - 850 850
Internet: www.dierenpark-emmen.nl
Openingstijden: Dagelijks vanaf 10.00 uur 
(sluitingstijden variëren per seizoen)

Deze bon is geldig tot en met 30 september 2005. 
Niet geldig in combinatie met andere acties.

�

�

� De giraffen op de Afrikaanse savanne (foto: Rob Doolaard)

Wilt u een catalogus 
aanvragen? Houd dan 
onze site de komende weken
goed in de gaten.
www.legrandnederland.nl



Electrotechniek Van Nijnatten
installeerde onlangs het 
Legrand TotaalConcept in het
nieuwe kantoor van loon- en
grondwerkbedrijf Gebr. Van
Eijck in Alphen. Een project dat
aantoont dat het TotaalConcept
ook zeer geschikt is voor klei-
nere bedrijven.

Het nieuwe kantoorpand van Gebr.
Van Eijck in Alphen ziet er goed
uit. Het pand bestaat uit een kan-
toorgedeelte, een kantine en een
kleedruimte. Op de eerste ver-
dieping is er nog een kleine
archiefruimte. Van Nijnatten:“
Vaak heb je bij dit soort projecten

te maken met een bestek van een
aannemer of architekt. Zij bepa-
len dan welk materiaal ik moet
verwerken. In dit geval had ik de
vrije keuze. Ik werk al vanaf de
start van mijn onderneming met
producten van Legrand. Voor dit
project dacht ik direct aan de
energiezuilen van Legrand. De
kantoorruimte is zo ingedeeld dat
de bureaus in het midden komen
staan. Dat geeft vaak een slordi-
ge situatie met bekabeling. De
energiezuilen van Legrand zijn
netjes afgewerkt en hebben een
design-achtige uitstraling. Ook
zijn ze praktisch te verwerken. Er
zijn vier losse compartimenten,
waar je afzonderlijk de deksel
kunt afhalen”, aldus Van Nijnat-
ten.

Ontspannend
“Op advies van mijn
vaste contactpersoon
bij Legrand, Jan
Schipper, ben ik voor

het TotaalCon-
cept gegaan.
Dit was voor
mij de eerste
keer dat ik dit
heb toege-
past, maar

zeker niet de
laatste keer”,
zegt Van Nij-
natten. “Ik heb
nu een pro-
ductlijn die vol-
ledig op elkaar
is afgestemd. Ik
kan bij één per-
soon terecht
wanneer ik vra-
gen heb. Het
scheelt me
ontzettend veel
tijd en stress. Ik
heb de bestel-
ling bij één
man kunnen
wegleggen. Hij
heeft voor mij
uitgewerkt wat
ik allemaal
nodig heb en
mij over alle
o n d e rd e le n
o p t i m a a l
advies gege-
ven. Ik heb maar één bestellijst.
Hierdoor kan ik direct alle kosten
overzien en een veel strakkere
offerte maken. Er zitten als het
ware geen nare verrassingen
meer in. En bij het verwerken heb
ik niet de stress dat ik moet uit-

zoeken welk
schakelmateri-
aal bij welke
wandgoot past.
Dat is vaak
lastig, alleen al
door de kleur-
versch i l len !
Binnen het
TotaalConcept
sluit alles mooi

op elkaar aan. Dat merk
je tijdens het verwerken,
maar dat zie je ook. Het
nieuwe kantoor van
Gebr. Van Eijck ziet er
strak en chique uit. Daar kunnen
we allemaal trots op zijn.”

Huiverig
“Over de patchkasten van Legrand
ben ik al langer erg enthousiast.
Ze zijn lekker overzichtelijk inge-
deeld. Maar ik was, eerlijk gezegd,
wel wat huiverig over de connec-
toren van Legrand”, zegt Van Nij-
natten. “Ik stap niet zo makkelijk
over van een vertrouwd systeem
naar een ander systeem. Ik ben

echter een halve dag bij Legrand
op producttraining geweest en nu
ben ik helemaal om! Ik heb een
instructie op de producten gehad
en ben inmiddels Legrand gecer-
tificeerd. Deze connectoren zijn
echt een stuk handiger dan die ik

eerst gebruikte. Je kunt de
kabel aan de voorkant aan-
sluiten en dan terugstop-
pen. Je hoeft dan niet een
heel paneel van 24 stuks
eruit te halen. Als je later

wilt uitbreiden, bijvoor-
beeld naar Cat. 6, kun je
er gewoon een stukje
bijplaatsen. Ook is het
mogelijk om de connec-
toren gedeeltelijk te ver-
vangen of uit te breiden.
In zulke gevallen moest
ik vroeger altijd een heel
paneel vervangen of bij-
plaatsen. Dit is veel flexi-
beler”, concludeert Van
Nijnatten.

Pikant detail
Binnen het TotaalCon-
cept installeerde Van
Nijnatten verder een Cat.

5 installatie met bekabe-
ling, DLP wandgoten, de hierbo-
ven genoemde energiezuilen en
patchkasten en het schakelma-
teriaal van Creo en Mosaic. Een
pikant detail is dat het enige
onderdeel dat niet bij het Legrand
pakket hoorde, de kabelgoot van
Van Geel is. En zoals u kon lezen
in de vorige uitgave van Lecou-
rant, is Van Geel inmiddels over-
genomen door Legrand! Bij Van
Eijck in Alphen zijn beide bedrij-
ven alvast volledig geïntegreerd.�

TotaalConcept:
uitkomst 

voor kleinere 
bedrijven
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Adri van Nijnatten runt sinds 6
jaar zijn eigen installatiebedrijf
Electrotechniek Van Nijnatten

in Etten-Leur. Hij startte als kleine zelfstandige vanuit de huiskamer met één klant,
een lokaal cafetaria. Inmiddels heeft hij 2 man in dienst, opereert hij vanuit een
prachtig kantoor achter het woonhuis en heeft het bedrijf uitbreidingsplannen. Van
Nijnatten richt zich met name op de regio en bedient zowel de particuliere als zake-
lijke markt. Het grootste deel van het klantenbestand bestaat uit kleine tot middel-
grote bedrijven, veelal in de agrarische sector.

Van Nijnatten installeert
TotaalConcept in kantoorpand

kanaals uitvoering. Van de 2-
kanaals uitvoering zijn beide uit-
gangen apart te programmeren.
Dit is bijvoorbeeld makkelijk voor
een onafhankelijke sturing van
etalageverlichting en algemene
verlichting. �

In sche-
m e r fa s e n
kan de
Ast roRex ,
zonder een
e x t e r n e
lichtsensor,
een ver-
b r u i k e r

aan- of uitschakelen met een off-
set van ± 120 minuten. De gepro-
grammeerde schakeltijden leest
u op het display. U kunt de Astro-
Rex programmeren op uw pc of
op het front van de schemer-
schakelaar.  Met een handige
datasleutel kunt u gegevens van
de pc op de AstroRex invoeren
en omgekeerd. De AstroRex pro-
grammeren is overigens een

fluitje van een cent.  Een tekst-
gestuurd programma leidt u
door de verschillen de stappen.
U heeft daarbij de keuze uit ver-
schillende talen: Nederlands,
Engels, Duits, Frans,
Spaans en Italiaans.

De AstroRex is lever-
baar als 1- en 2-

e nieuwe AstroRex heeft een scherp geheugen voor
het tijdstip van zonsopgang en zonsondergang. De nieuwe klok

is makkelijk te programmeren en
de helft slanker geworden zodat

de AstroRex nog maar 2 modu-
les ‘breed’ is. 

D

Nieuwe AstroRex tijdschakelklok

Een slanke, intelligente schemerschakelaar
we een programmeersleutel. Die
programmeer je eenmaal in op
een klok en daarna kun je direct
naar de volgende klok met je
sleutel en weet de klok wat er
moet gebeuren. Een heel handi-
ge functie!”

Innovatief bedrijf
“In het verleden hebben we hier
klokken van alle fabrikanten
gehad”, aldus Alfred. “Die zijn

allemaal vervangen door klok-
ken van Legrand. Onze
samenwerking is
inmiddels uitgebreid

naar andere pro-
ducten. Ook

als wij ande-
re wensen

hebben, blijkt 
Legrand steeds

weer ons hierin
tegemoet te kunnen
komen, van patchpa-
nelen, tot VDI XL
behuizingen en scha-
kelmateriaal. Wij zijn
heel tevreden over
Legrand. Het is 
één van de meest 
innovatieve bedrij-

ven in Europa!”, 
aldus Alfred
Peetsma.�
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Niemand kende de klok en het
moest zonder gebruiksaanwij-
zing! Iedereen was bang dat het
hem als enige niet zou lukken.
Maar het was echt direct duide-
lijk. De instelling is logisch en
snel voor elkaar. Het prototype
was goedgekeurd. 

Vakantieprogramma
Er zit naast de bedrijfs-
urenteller ook een
t o e v a l s p r o -
gramma en
v a k a n t i e p ro -
gramma in. Als
het je uitkomt, kun je
de klok overrulen. Je
kunt 84 pulsplaatsen
geven van 1 seconde tot
59 minuten en 56 pro-
gramma’s plaatsen. De
eerste echte productie-
klok was klaar in het
najaar van 2003.
Inmiddels wordt de klok
overal gebruikt in het
park! We zijn er echt blij
mee. Vroeger moesten we
ieder klok opnieuw
instellen. Dertig klok-
ken verzetten is veel
werk. Nu hebben

�

Ref.nr. Omschrijving Aantal programma’s

0047 64 AstroRex D21 1 x 28

0047 67 AstroRex D22 2 x 28

0047 72 Datasleutel -

0047 73 PC-adapter met software -

NIEU
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� “De energiezuilen zijn netjes afgewerkt”



4

“Toen wij ons pand vorig jaar gin-
gen uitbreiden, zocht ik een leve-
rancier die mij alles kon leveren
en bovendien een goede onder-
steuning gaf”, zegt Peter Kivits.
“We wilden een betrouwbaar net-
werk om onze klanten snel offer-
tes te kunnen geven en de
communicatie met ons kantoor
in België te vergemakkelijken.
Verder zocht ik een bepaalde
kwaliteitsuitstraling. Ik ben 
zeer tevreden met de tip van

Henry van
Overbeek van
H a g e m e y e r
(groothandel
Den Bosch)
om Legrand te
kiezen”, zegt
Kivits. Legrand heeft alles in huis,
de producten zijn binnen het
TotaalConcept naadloos op
elkaar afgestemd en de begelei-
ding is ongekend goed.”

Stimulans
“Binnen het TotaalConcept lever-
de Legrand ons het DLP wand-

gootsysteem, Creo schakelmate-
riaal, VDI data-installatie en de
Lexic verdeelinrichting. Wij heb-
ben vanwege onze vastgoed-
activiteiten een eigen timmerman,
loodgieter en electriciën in dienst.
De laatste is bij Legrand op cur-
sus geweest. Door de goede
ondersteuning konden we zelf een
gecertificeerd netwerk aanleggen.
De cursus was helder en prak-
tisch. Er werd alleen verteld wat
de monteur nodig had om te
weten. Legrand heeft het project
verder begeleid en de eindmeting
verricht. Zo bouw je een goed con-
tact en vertrouwen op. Het stimu-
leert je om met het product te gaan
werken en je wordt enthousiast
over de kwaliteit van de producten

van Legrand.”

Vertrouwen
“Het project is
in een tijdsbe-
stek van 2,5
maand gerea-
liseerd. Het
b e s t a a n d e
kantoor draai-
de gewoon
door. Nou ja,
gewoon. We
hebben een

rondtrekkende beweging door
het kantoor gemaakt. Zo’n ver-
bouwing is wel eens lastig voor
jezelf en de klanten. Ik had hier
gisteren nog een klant die zei
‘oh, ik zie nu dat je een houten
bureau hebt!’ Door de dikke 
stoflagen, was de oorspronke-
lijke kleur een tijdlang ondui-

delijk. We waren dan ook heel
blij met de ondersteuning van
Legrand, zodat de bouw snel
kon doorwerken. Het Totaal-
Concept is goed doordacht, het
spul ziet er mooi uit en is een-
voudig te installeren. Als we nu
met een vastgoedproject bezig
zijn, denken we automatisch ook
aan Legrand. Ik ben momenteel
als uitvloeisel van de goede rela-
tie met Legrand bij ons eigen
pand ook met hun bij drie grote
vastgoedprojecten bezig: de ver-
bouw van een voormalige Rabo-
bank en 6 woonhuizen in
Limburg, de verbouwing van een

hotel in Geleen naar een appar-
tementencomplex en een pro-
ject in Vlijmen voor de bouw van
een winkel en appartementen.

Deze keuze maak je alleen wan-
neer je vertrouwen hebt in de
relatie en de producten”, aldus
Kivits.�

Kivits Financieel Centrum installeert TotaalConcept zelf

Vlot project dankzij
goede ondersteuning 

� Peter Kivits (links) en Christian Faro (Legrand, rechts)

Kivits Financieel Centrum –
een familiebedrijf in Vlijmen
Ongeveer 10 jaar geleden startte Peter Kivits
met zijn Financieel Centrum in Vlijmen. Hij
heeft altijd geweten dat hij ondernemer wilde
worden. “Dat zit in je bloed. Ik heb er wel een
tijd over gedaan om mijn droom te realise-
ren. Ik ben van de LDS af steeds verder blij-
ven leren, om uiteindelijk met veel
doorzettingsvermogen met een diploma als
accountant van de HEAO te komen. Inmiddels
heb ik een bedrijf in Vlijmen en in Turnhout.
Naast de financiële dienstverlening, houd ik
me ook bezig met vastgoed”, zegt Kivits. “Ik

koop graag panden die opgeknapt moeten worden. Hierna verkoop of verhuur
ik ze. Als je doet wat je goed ligt, gaat het bijna vanzelf. Dan werk je ontspan-
nen en komen de klanten met plezier naar het kantoor. Wij hebben hier een
echt aanloopkantoor”, aldus Kivits.

“Je zou ons bedrijf wel een familiebedrijf kunnen noemen. Mijn zus werkt hier
en mijn vader heeft me vanaf het begin altijd geholpen. Je kunt hem nog steeds
vaak bij mij op de zaak vinden. Graag stropen we in het weekend de mouwen
op om wat bouwklussen aan te pakken. Maar inmiddels heb ik natuurlijk wel
een electriciën, timmerman en loodgieter in dienst die het leeuwendeel doen.”

� “Drie generaties Kivits:
opa, vader Peter en jongste
telg Patrick”

In deze Lecourant stellen wij
graag Anton van Nieff wat
nader aan u voor, voorzover u
hem nog niet mocht kennen.
Sinds drie jaar is Anton ver-
koopleider bij Legrand. Dit
betekent dat hij het team van
zeven accountmanagers van
de buitendienst en vier mede-
werkers op de binnendienst
aanstuurt. Daarnaast onder-
houdt hij zelf contacten met
de groothandel en heeft ook
nog een aantal eigen klanten
onder zijn beheer. 

“Bij Legrand heeft iedere
accountmanager zijn eigen regio.
Verkoop bij Legrand is team-
work. De buitendienst en
binnendienst hebben voort-
durend overleg met elkaar en
ik ook met beide partijen. Ik ben
de helft van de week in Boxtel.
Daar hoor ik veel van de binnen-
dienst. Met de buitendienst
spreek ik hier regelmatig af. De
accountmanagers krijgen veel
informatie uit het veld die van
belang is voor mij of voor mijn
contacten met de groothandel.
Omgekeerd voed ik natuurlijk
mijn team ook met informatie.
Wij hebben een keer per maand
regio-overleg, waarbij we Neder-
land opknippen in Noord en Zuid.
Daarnaast komen we eens per
2 maanden allemaal bij elkaar
voor een landelijk overleg”, aldus
Anton. “In mijn werk vind ik het
erg belangrijk om langetermijn-
relaties met klanten op te bou-

wen”, zegt Anton. “Dit vereist in
de eerste plaats het vertrouwen
van de klant. Zeggen wat je doet
en doen wat je zegt. Dit klinkt
logisch en makkelijk. Maar in de

praktijk beloven we in ons
enthousiasme wel

eens te

veel. Of
we zien bepaalde
kanten voor onszelf niet zo
scherp. Verkoop is mensenwerk.
Ik vind het dan ook belangrijk
goed te investeren in mijn men-
sen. Door opleiding en een open
sfeer probeer ik mezelf en mijn
team voortdurend op een hoger
plan te brengen, zodat we steeds
betere gesprekspartners voor
onze klant worden.”

“We krijgen vaak te horen dat de
mensen van Legrand toeganke-
lijk en betrouwbaar zijn. Dat is
voor mij een goed resultaat. 
Idealiter zouden wij zelf nauwe-
lijks aan het woord zijn, maar

als verkopers alleen maar
luisteren naar de klant. Het
belangrijkste deel van de ver-
koop is te ontdekken wat pre-
cies de behoefte van die klant
is. Wij hebben zo’n breed pro-
ductenpakket dat er altijd een
oplossing is. Het gaat om actief
luisteren naar je klant. En dan

in actie komen voor zijn
oplossing”, zegt Anton. 

“Sinds ik verkoopleider
ben, is mijn werk nog

afwisselender geworden. Ik
geniet hiervan. Ik ben voort-

durend met mensen bezig, of
het nou met onze klanten of
onze eigen mensen is. Ik krijg
een goed gevoel wanneer ik een
bijdrage aan een oplossing heb
kunnen bieden. Graag ga ik
hierbij diplomatiek te werk.
Voor mensen kan ik veel geduld
opbrengen. Het is ook goed voor
mij dat ik projecten heb waar ik
zelf mee vooruit kan, mijn eigen
klantenbestand. En daarnaast
regel ik een aantal promotio-
nele acties, zoals de beurzen.
Zo blijf ik nauw betrokken bij de
markt”, concludeert Anton.

Voor de regio Noord-Holland is
er momenteel een vacature. Kijk
voor meer informatie op
www.legrandnederland.nl �

De koppen
van 

Legrand 
tellen!

� De mannen van de buitendienst (v.l.n.r.): Peter van der Putten,
Jan Schipper, Anton van Nieff, Christian Faro, Walter Stouten-
burg, Ruud Sormani, Roy Veenstra en Ronald Doeleman

Anton van Nieff, ver-
koopleider Legrand:
“Mijn werk is vooral
goed luisteren”

et kantoor van Kivits Financieel Centrum in Vlijmen
is afgelopen jaar flink uitgebreid. Eigenaar Peter Kivits zocht
een fabrikant die al zijn wensen kon vervullen en een goede
begeleiding gaf. De groothandel Hagemeyer raadde Kivits het
TotaalConcept van Legrand aan. 
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