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Beste relatie,
 
Onlangs heeft Legrand Group zijn jaarcijfers gepresenteerd, die ik u niet wil 
onthouden. In 2015 hebben we wederom een mooi jaar achter de rug. 
Inclusief acquisities bedroeg de omzetgroei 7% en dit ondanks moeilijke 
marktomstandigheden in onder andere Rusland, China en Brazilië. Ook het 
netto resultaat nam met 4% toe.  

STRATEGISCHE KOERS
De nieuwe digitale evolutie vraagt om een aangepaste strategische koers. 
Wij hebben ons als Legrand ten doel gesteld om onze activiteiten op het 
gebied van digitale infrastructuren verder te versterken. En in die context 
passen bijvoorbeeld de overname van Raritan (intelligente PDU’s), de 
financiële participatie in Netatmo (camera’s met gezichtsherkenning en 
intelligente thermostaten) en deelname aan technische allianties van 
Google Nest en Samsung.

DUURZAAMHEID: EEN STRATEGISCHE PEILER
Ook op het gebied van duurzaam beleid zitten we niet stil. Als eerste Franse 
multinational hebben we onlangs voor meerdere internationale 
productielocaties een multi-site ISO 50001 certificering ontvangen voor ons 
energiebeleid. Onder deze normering vallen 21 fabriekslocaties, waaronder 
Boxtel, en drie logistieke centra. En daar zijn we trots op! Kijk gerust eens 
op onze website www.legrand.com en maak kennis met onze wereldwijde 
ambities. En laat u inspireren! 

Met vriendelijke groet, 

Ronny De Backer
Managing Director

E: ronny.debacker@legrand.nl

3LECOURANT
INTRO

LEGRAND OP KOERS
COLOFON

LECOURANT 
is een periodieke uitgave over 
producten en systemen van  
Legrand Nederland B.V.

REDACTIE-ADRES
Legrand Nederland B.V.
Postbus 54, 5280 AB Boxtel
T (0411) 65 31 11
F (0411) 68 28 95
E  marielle.claessens@legrand.nl
I www.legrand.nl

COPY & REDACTIE: 
Intermezzo Communications, Best

FOTOGRAFIE: 
Audiovisueel Legrand, 
Saskia van Meurs,

VIDEO:
Boris van Meurs (film en editing)
Teun Peeters (muziek)

VORMGEVING: 
Studio Koco, Breda

DRUKWERKVERZORGING: 
ClicVisuals Reclame, Boxtel

36



LECOURANT
COVER4

A1 INSTALLATIEBEDRIJF
BOUWT LEEGSTAND OM TOT LEVENDIGHEID



HICONDO BOUWT STUDENTENWONINGEN
In Amsterdam is er een schrijnend tekort van ongeveer 9.000 kamers voor studenten. Dit in een stad met twee 
universiteiten en een keur aan HBO opleidingen! Het goede nieuws komt ditmaal uit de hoek van particuliere 
ontwikkelaars. In het voormalige kantoorgebouw van de ABN-AMRO bank vlakbij de Amsterdam ArenA bouwt 
NeWave 355 luxe studentenwoningen. Hicondo is een goed voorbeeld van samenwerking tussen particuliere 
partijen en de overheid. Het pand aan de Foppingadreef stond al een tijdje leeg. Deze herbestemming is een 
win-win voor alle partijen.

START PROJECT JUNI 2015
OPLEVERING JANUARI 2016
PRODUCTEN LEGRAND 600 METER ZUCCHINI RAILKOKER VAN 315 A, 2 VERTICALE RAILKOKERS 500 A, 
140 METER P31 KABELDRAAGSYSTEEM MET VOORGEVORMDE BOCHTEN EN T-STUKKEN EN 
600 METER CABLOFIL DRAADGOOT 
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Het Hicondo project van NeWave Vastgoed bestaat uit 
355 luxe studentenwoningen met alles erop en eraan. Er 
is een woon- slaapgelegenheid, eigen keukenblok, 
badkamer en hoge snelheid internet. Het zit er allemaal 
in. A1 installatiebedrijf verzorgt voor Hicondo alle 
voorzieningen vanaf de nutsaansluitingen tot aan 
woning: dus zowel de water aan- en afvoer, gehele 
elektrotechnische installatie, luchtinstallatie en de 
gasinstallatie tot en met de vervanging van de CV ketels. 
“Het is een prachtig project en ook nog eens heel 
duurzaam”, zegt Raoul Kerver, projectleider bij A1 
installatiebedrijf. “Zo hebben we het hele dak vol 
zonnepanelen liggen.”

ZUCCHINI RAILKOKER ALS OPLOSSING
“We werken hier op een klein oppervlak waar alle 
disciplines samenkomen. Dit vraagt nogal wat van de 
bouwplanning en logistiek. Iedereen zit in dezelfde 
smalle gangen te werken. Alle partijen kruisen elkaar 
en moeten achter elkaar langs”, zegt Raoul. “Ook al 
onze installaties moeten door diezelfde gang naar de 
studentenkamers. Ik dacht vanaf het begin al gelijk aan 
Zucchini railkoker als oplossing voor de 
elektrotechnische distributie! Ik heb het zelf voorgesteld 
aan de opdrachtgever en adviseur en die gingen in mijn 
voorstel mee. Met Zucchini kun je een mooie, integrale 
oplossing maken. Je kunt de verschillende 
installatieonderdelen gemakkelijk combineren. Onder 
de railkoker hebben wij de Cablofil draadgoot voor de 
data-installatie gemonteerd met nog een beugeltje voor 
de waterleiding. Op die manier hadden we nog genoeg 
ruimte over voor de luchtkanalen! Traditioneel zou je 
vanuit het bestek met kabels en een onderverdeler 
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V.L.N.R. HENK BEUSEKAMP (LEGRAND), RAOUL KERVER  
(A1 INSTALLATIEBEDRIJF) EN ERWIN SIMMER (LEGRAND)

“VAN CV & GAS, DAKDEKKINGEN, RIOOL & WATER, LOOD & ZINK TOT EN MET 
ELEKTROTECHNIEK, VOOR ALLE DIENSTEN STAAT A1 INSTALLATIEBEDRIJF 
ZIJN MANNETJE. “IN BUSSUM STAAN WE VOORAL BEKEND IN HET HOGERE 

PARTICULIERE EN KLEIN ZAKELIJKE SEGMENT”, ZEGT PROJECTLEIDER 
RAOUL KERVER (A1 INSTALLATIEBEDRIJF)

DE WONINGNOOD ONDER STUDENTEN IN AMSTERDAM IS HOOG. 

NEWAVE VASTGOED BOUWT 355 LUXE STUDENTENWONINGEN 

VLAKBIJ DE AMSTERDAMSE ARENA ONDER DE PROJECTNAAM 

HICONDO. IN EEN VOORMALIG KANTOORPAND VAN DE ABN-AMRO 

BANK. IN OPDRACHT VAN NEWAVE VOORZIET A1 INSTALLATIEBEDRIJF 

HET PROJECT VAN ALLE VOORZIENINGEN VANAF DE 

NUTSAANSLUITINGEN TOT IN DE WONING. HET BEDRIJF KOOS VOOR 

DE ZUCCHINI RAILKOKER VAN LEGRAND NEDERLAND VOOR DE 

ELEKTROTECHNISCHE DISTRIBUTIE NAAR DE STUDENTENKAMERS. 

BEKIJK HET FILMPJE OVER DIT REFERENTIEPROJECT OP HTTPS://YOUTU.BE/M37JMZHEIPU



werken. Zo bood de concurrent het project ook aan. 
Maar dan zou je met heel veel kabels in grote lengten 
zitten. Wij konden met ons Zucchini voorstel besparen 
op arbeid en een scherper aanbod doen, dat ook nog 
eens ruimtebesparend werkt. Vanuit de verdeler loopt 
een verticale railkoker in een schacht omhoog. Op 
iedere verdieping worden deze horizontale railkokers 
gevoed vanuit deze verticale railkoker. De horizontale 
railkoker voorziet met aftakkasten weer iedere kamer 
van voeding.” 

LEGRAND BETROUWBARE PARTNER
“Wij konden goed vooruit met de railkoker in dit project”, 
zegt Erwin Simmer, projectmanager bij Legrand 

Nederland. “In een oud pand kom je altijd onaangename 
verrassingen tegen, zoals metalen balken op je weg. In 
goed overleg hebben we ook hier weer een oplossing 
voor gevonden”, aldus Erwin. “Legrand was een zeer 
betrouwbare partner voor ons tijdens dit project”, vindt 
Raoul. “De montage verliep prima. Doordat ik op Henk 
Beusekamp (accountmanager bij Legrand Nederland) en 
Erwin Simmer kon vertrouwen, hoefde ik niet 
persoonlijk iedere dag op het project te zijn. Dat noem ik 
‘ontzorgen’. We konden goed schakelen samen. Als er 
aanpassingen in het ontwerp nodig waren, hadden we 
elkaar snel gevonden. Ik ben echt tevreden, zowel met 
de engineering als met het montagebedrijf”, concludeert 
Raoul.
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BEKIJK HET FILMPJE OVER DIT PROJECT 
DOOR DEZE QR-CODE TE SCANNEN
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VAN DER VALK 
EN BTICINO 

GRAAG
SAMEN
IN ZEE

HET GAAT BIJ VAN DER VALK OM KWALITEIT EN DESIGN TOT IN DE DETAILS
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“De markt voor jachten is de laatste 
tien jaar sterk veranderd”, zegt Yoeri 
Bijker, marketing manager bij Van der 
Valk jachtbouw. “Tot ongeveer 2006 zat 
de grootste markt voor nieuwe jachten 
vooral in Nederland, Duitsland en 
België. Nu – krap tien jaar later - gaat 
nog maar tien procent van de 
Nederlandse jachten naar landen in 
Europa. Het overgrote deel wordt 
verkocht aan klanten in Rusland, 
Oekraïne en nog een aantal andere 
niet EU-landen. Daarnaast, of 
misschien zelfs daarmee, stijgt ook de 
vraag naar grotere jachten. Voorheen 
bouwden we vooral jachten van 15 á 
19 meter. De schepen van dit formaat 
konden we in een jaar bouwen. Nu 
gaan onze klanten vooral voor de 
grotere jachten met een bouwtijd van 
minstens één tot twee jaar. Ons 
grootste schip is 37 meter lang en 
heeft een bouwtijd van 18 maanden. 
Als die te water gaat, zitten er 16.500 
uur aan gespecialiseerd timmerwerk 
in de jacht!”

VAN DER VALK CONTINENTAL YACHTS UIT WAALWIJK STAAT IN DE 

MARKT BEKEND OM HAAR INNOVATIE EN GEAVANCEERDE 

OPLOSSINGEN. EEN BIJZONDERE OMGEVING WAAR BTICINO ZICH 

AL VELE JAREN VOLLEDIG THUIS VOELT. DE VEELEISENDE 

KLANTENGROEP VERWACHT DAT ALLES AAN BOORD VAN HUN 

JACHT STATE-OF-THE-ART IS, OOK DE ELEKTROTECHNISCHE 

INSTALLATIES. HET GAAT OM AANDACHT VOOR KWALITEIT EN 

DESIGN TOT IN DE KLEINSTE DETAILS. 

LINKS YOERI BIJKER (MARKETING MANAGER VAN DER VALK) EN 
RECHTS DMITRI MEIJER (ACCOUNTMANAGER LEGRAND)



VAN DER VALK CONTINENTAL YACHTS: TOEGEWIJD
VAKMANSCHAP MET PASSIE EN PRECISIE 
Wim van der Valk is sinds de oprichting van zijn gelijknamige bedrijf in 1968 de drijvende kracht achter de 
organisatie. De werf in Waalwijk staat garant voor een select aantal jachten per jaar. Het gaat bij deze scheepbouwer 
vooral om kwaliteit en exclusiviteit. Een bijzondere combinatie van talent en ouderwets vakmanschap, met passie en 
oog voor detail, zorgt voor een uniek product voor een veeleisende doelgroep.

Voorafgaand aan het bouwproces worden alle keuzes samen met de toekomstige eigenaar gemaakt, in 
samenwerking met de leveranciers. Hierna begint de bouw van het jacht in de constructiehal, waarna het schip 
doorgaat naar één van de twee assemblagehallen voor de bouw van het interieur en het technisch inwendige. Het 
bedrijf groeit nog steeds en heeft onlangs toestemming gekregen voor de bouw van een nieuwe constructiehal van 
45 bij 45 meter. Een bewijs dat er nog steeds een mooie markt is voor Oudhollands vakmanschap.

LECOURANT
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GRAAG IN ZEE MET BTICINO
“BTicino is voor onze klantengroep de kers op de taart”, 
vervolgt Yoeri. “Van oudsher kozen we altijd al voor BTicino 
schakelmateriaal voor al onze schepen. De laatste jaren is 
het smaakpalet van BTicino nog uitgebreider geworden. 
Mensen zijn verrast door het design. Daar zijn onze 
klanten heel gevoelig voor. We zijn echt enthousiast over 
de serie BTicino Livinglight Air. Deze serie valt op door de 
vlakke afdekramen. Het is mooi en verfijnd 
schakelmateriaal dat goed samengaat met onze jachten en 
de verschillende interieurs. Je kunt ook veel verschillende 
combinaties maken binnen de Livinglight serie. Dat geeft 
vrijheid en de klant heeft iets te kiezen. Verder zijn er 
oplossingen voor energiebesparing, niet onbelangrijk in 
een schip, zoals de Green Switch. Dit is een display dat het 
energieverbruik zichtbaar maakt en zorgt voor het beheer 
van verlichting, klimaatregeling en muziekinstallatie.”

COOL
“Livinglight Air kan worden geïntegreerd met My Home, 
het woningautomatiseringssysteem van BTicino”, vult 
Dmitri Meijer, accountmanager van Legrand aan. “De serie 
maakt daarbij gebruik van alle functies en technologieën 
uit het volledige BTicino Livinglight en MyHome 
assortiment. Comfort, veiligheid, energiebesparing, audio/
videocommunicatie, plaatselijke en afstandscontrole met 
bijvoorbeeld een smartphone. Iets dat de meeste 
consumenten zeer waarderen.”
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“Frank Hooijmans, ons hoofd Elektra, ontwikkelt binnen 
MyHome unieke oplossingen voor onze klanten”, zegt 
Yoeri. “Hij is een echte techneut en kan veel flexibiliteit 
voor de lichtsturing uit MyHome halen. Het is een open 
systeem dat gemakkelijk te koppelen is met andere 
systemen. Je kunt er scènes mee voorbereiden zoals 
dat de lichtjes op de hele boot aangaan bij ‘schip 
verlaten’ of ‘schip betreden’. Je moet het in deze 
branche hebben van je onderscheidend vermogen. 

Gelukkig is Nederland nog steeds het meest 
gerenommeerde land voor jachtbouw in de wereld. De 
slogan gaat: ‘If it ain’t Dutch, it ain’t much’. Ons bedrijf 
zit in een segment dat qua prijs nog richting de 
productieboot gaat, maar dan met een uniek product. 
We moeten wel zorgen dat we de technologische 
ontwikkelingen goed volgen. Dat verwachten onze 
klanten. Je moet heel ‘cool’ zijn. Steeds iets nieuws 
bieden dat een ander niet heeft.”
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NIEUW GEBOUW VOOR DE ZALMPLAATSCHOOL HOOGVLIET
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EIND FEBRUARI OPENDE DE 

NIEUWBOUW VAN DE 

ZALMPLAATSCHOOL DE DEUREN 

VOOR DE LEERLINGEN. HET NIEUWE 

SCHOOLGEBOUW BESLAAT 2.500 M² 

EN IS EEN SAMENVOEGING VAN 

TWEE DEPENDANCES VAN DE 

SCHOOL IN HOOGVLIET. DE 

NIEUWBOUW LIGT PAL NAAST ÉÉN 

VAN DE BESTAANDE SCHOLEN, DIE 

STRAKS WORDT AFGEBROKEN. IN 

OPDRACHT VAN DE GEMEENTE 

ROTTERDAM HEEFT DURA VERMEER 

BOUW EN VASTGOED DE NIEUWE 

SCHOOL GEBOUWD. DE 

ELEKTROTECHNISCHE EN 

WERKTUIGBOUWKUNDIGE 

INSTALLATIES WERDEN AAN 

LOMANS TOEVERTROUWD. VAN 

LEGRAND NEDERLAND WERDEN 

HET LEGRAND CABLING SYSTEM2, 

P31 KABELGOTEN EN DE NIEUWE 

STALEN GWO SNAP-ON 

WANDGOTEN TOEGEPAST. 

NIEUW GEBOUW VOOR DE ZALMPLAATSCHOOL HOOGVLIET

DEZE RENDERING IS GEMAAKT DOOR HIA3D

START PROJECT JULI 2015
OPLEVERING FEBRUARI 2016
PRODUCTEN LEGRAND 171 METER VAN GEEL GWO SNAP-ON WANDGOOT, LCS2 DATASYSTEEM MET
140 CAT 6 F/UTP AANSLUITINGEN, MOSAIC WANDCONTACTDOZEN EN 267 METER P31 KABELGOTEN



binnen budget”, zegt projectleider Patrick Burgers van 
Lomans. 

GWO SNAP-ON WANDGOOT SLIMME OPLOSSING
“In dit project was eerst alles in de wand gepland. Maar 
dit kostte de bouw te veel werk met frezen, aanhelen en 
aansluiten”, vervolgt Patrick. “We waren al bekend met 

De gemeente Rotterdam gaf Dura Vermeer opdracht voor 
de vervangende nieuwbouw van het bestaande 
schoolgebouw en de samenvoeging van twee 
dependances tot een groot gebouw. Het nieuwe pand telt 
18 lokalen en kinderopvang. “Dura Vermeer heeft een 
installatieadviseur in de hand genomen en op basis van 
dit ontwerp hebben we een advies gemaakt dat paste 

Met iets meer dan 
tweehonderd 
medewerkers 
verdeeld over een 
vestiging in Capelle 
aan den IJssel en 
Amersfoort behoort 
Lomans tot één van 
de vijftig grootste 
installatiebedrijven 
van Nederland. Als 
totaalinstallateur 
heeft het bedrijf 
alle specialismen 
onder één dak; 
elektrotechniek, 
werktuigbouw en 
intelligente 
technieken. 
Lomans is al bijna 
honderd jaar en 
drie generaties 
lang een 
familiebedrijf.

LECOURANT
PRAKTIJK14

V.L.N.R. PATRICK BURGERS, JEFF KUILS (LOMANS) EN HENK BEUSEKAMP (LEGRAND)



de Legrand vloerdozen bij een recent project bij het 
hoofdkantoor van 3M in Delft. Voor de smart boards 
dachten we daarom ook direct aan Legrand Nederland. 
Het was bovendien veel efficiënter en mooier om de GWO 
Snap-on wandgoot met Mosaic schakelmateriaal toe te 
passen. De compacte stalen wandgoot kan direct met alle 
data en de geïntegreerde wandcontactdozen worden 
voorbereid. Later kun je er altijd nog op uitbreiden. Deze 
school is gebouwd voor de komende 40 jaar. Nu gebruiken 
ze smart boards, straks komt er vast weer wat anders. Zo 
ben je op de toekomst voorbereid!”

“Toen de keuze voor de wandgoot was gemaakt, was het 
ook logisch om de P31 kabelgoten en het LCS2 
datasysteem van Legrand te kiezen. Zo houd je het geheel 
in één hand”, zegt Patrick. “Voor ons was de wandgoot 
met het geïntegreerde Mosaic schakelmateriaal nieuw”, 
zegt leidinggevend monteur Jeff Kuils. “Het is perfect 

verlopen en het ziet er netjes uit. De GWO Snap-on 
wandgoot hangt strak met het vlakke schakelmateriaal. 
Een positieve ervaring.”
 
“De GWO Snap-on wandgoot is prefab voorbereid door 
Legrand Nederland”, zegt Patrick. “We wilden slim 
werken met deze korte bouwtijd. Er zat veel druk op het 
project gezien de korte looptijd, en het liep als een trein. 
In november begonnen we met de wandgoten en het 
bekabelen. In december deden we de afmontage en in 
januari konden we alles doormeten en het werkte 
allemaal meteen. De samenwerking is goed verlopen en 
het eindproduct ziet er strak uit. Ik vind de GWO Snap-on 
wandgoot mooi, zo met het schakelmateriaal erin 
geïntegreerd. Het werkt gemakkelijker en monteert 
sneller. Ik zie wel kansen voor andere projecten. Het is 
een flexibel systeem en het kan ook gebruikt worden met 
andere datamerken. Echt handig!”
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Met een landelijke dekking van 19 vestigingen, 
de centralisatie van alle ondersteunende 
afdelingen en het centraal magazijn in 
Bleiswijk is Rexel goed gepositioneerd in de 
Nederlandse markt.

16

REXEL:
SAMEN DE 
TOEKOMST 
BOUWEN

GROOTHANDEL
IN THE 
SPOTLIGHT
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REXEL NEDERLAND KAN WEER MET EEN POSITIEF GEVOEL NAAR DE 

TOEKOMST KIJKEN. NA EEN ROERIGE PERIODE ZIT REXEL WEER STEVIG IN 

HET ZADEL. BEGIN DIT JAAR TROK MARTIN VERDEGAAL, DE ALGEMEEN 

DIRECTEUR VAN REXEL, SAMEN MET EEN DEEL VAN HET MANAGEMENT 

TEAM, LANGS ALLE 19 VESTIGINGEN VAN REXEL. HET MANAGEMENT VINDT 

HET BELANGRIJK OM TE LUISTEREN NAAR DE MENSEN OP DE WERKVLOER 

EN DE OVERKOEPELENDE STRATEGIE TE DELEN. “ONS BELANGRIJKSTE 

SPEERPUNT BLIJFT “HET HUIS” VOLLEDIG OP ORDE TE KRIJGEN”, ZEGT 

MARTIN VERDEGAAL. “DIT JAAR SPREEK IK VOL VERTROUWEN HARDOP 

ONZE SLOGAN UIT: SAMEN DE TOEKOMST BOUWEN!”

“Effectiviteit is een gevolg van kwaliteit en niet andersom”, 
vindt Martin Verdegaal. “Waar we eerst de focus op 
productiviteit hadden, hebben we de steven gewend en 
richten wij ons nu op kwaliteit. Het klinkt eenvoudig, maar 
achter deze woorden gaan hard werken en inzet van onze 
gehele organisatie schuil. ‘Kwaliteit eerst’ heeft de manier 
van werken tot in de haarvaten van de organisatie 
veranderd, waarbij de klant dus centraal staat! We zijn 
begonnen met de verbetering van de grootste pijnpunten 
bij de klant, hierna was onze eigen organisatie aan de 
beurt. Mijn uitdaging is de organisatie zo te faciliteren dat 
men lokaal kan ondernemen zonder de centrale 
procedures hierbij uit het oog te verliezen. We hebben bij 
Rexel geen hoofdkantoor, maar centrale diensten, al onze 
vestigingen kunnen zich opstellen als lokale ondernemers. 

GROOTHANDEL
IN THE 
SPOTLIGHT

Als algemeen directeur ben ik als het ware een facilitair 
manager, met als belangrijkste taak te zorgen dat iedereen 
optimaal zijn werk kan doen.”

MENSEN CENTRAAL
“Sinds afgelopen jaar werken we met een nieuw 
management team waarin iedereen achter deze aanpak 
staat”, zegt Martin. “Wie nu bij Rexel Nederland werkt, is 
trots om bij Rexel te werken. Door alle perikelen lag het 
ziekteverzuim op een gegeven moment bij enkele 
afdelingen boven de 10 procent! Dit is inmiddels 
teruggedrongen naar 3 procent en daar zijn we heel blij 
mee. De constatering is dat de rust weer teruggekeerd is 
in de organisatie. Mensen staan centraal bij Rexel, zowel 
de medewerker als de klant. Mensen doen zaken met 

MARTIN VERDEGAAL (ALGEMEEN DIRECTEUR REXEL)



winkelmandje kan leggen. Op het kantoor van de 
installateur kan men deze bestelling ook direct zien en 
deze kan meegenomen worden in de te plaatsen order.”

“Grotere innovaties komen van onze afdeling Business 
Development. We werken aan projecten op het gebied van 
duurzaamheid, zoals duurzame verlichting, industriële 
automatisering, zonnepanelen en gebouwautomatisering 
met een gespecialiseerd en enthousiast team. Die met hun 
kennis onze klanten kunnen adviseren en ondersteunen. 
Hiermee onderscheidt Rexel zich als elektrotechnische 
groothandel in de markt en kunnen wij de klant 
toegevoegde waarde bieden”, besluit Martin Verdegaal.

mensen. Je kunt dat zien in de keuzes die wij maken. Denk 
aan onze WinterEfteling actie, waar we ieder jaar ruim 
3.500 relaties met hun familie mogen verwelkomen. Deze 
dag heeft natuurlijk een klein commercieel tintje, maar 
bovenal willen we dat de mensen een leuke dag hebben. 
Ook onze Aspergedagen zijn een begrip in de branche. We 
hebben gemerkt dat we ook in moeilijke tijden op veel 
klanten konden rekenen. Er is een echte binding met de 
klant.”

“We zijn weer marktaandeel aan het terugwinnen. Klanten 
die ons tijdelijk links hebben laten liggen weten ons 
gelukkig vandaag de dag weer te vinden.”

KLANT CENTRAAL
“Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de 
optimalisatie van de IT systemen”, zegt Martin Verdegaal. 
“De interne infrastructuur ondergaat momenteel een 
wijziging met als gevolg dat we in Nederland zelf steeds 
meer grip op ons eigen systeem gaan krijgen. Belangrijke 
focus ligt vandaag de dag op de zoekfunctie op onze 
webshop. Wij ontvangen positieve signalen vanuit de markt 
over onze verbeterde performance, maar de huidige 
zoekfunctie laat nog te wensen over. Door middel van data 
verrijking en de introductie van een nieuwe webshop 
halverwege dit jaar verwachten wij weer op het gewenste 
niveau uit te komen. Daarnaast hebben wij een app 
geïntroduceerd waarmee bijvoorbeeld een monteur op een 
bouwproject de producten die hij nodig heeft alvast in het 
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JAOUAD AHADOUCH (TEAMLEIDER UITGAAND GOED REXEL)

Het begrip Lean is door de Amerikaan Jim Womack en de 
Engelse Dan Jones vanuit Japan naar het Westen 
gebracht. Zij onderzochten het verschil in effectiviteit van 
verschillende autofabrieken. Uit dat onderzoek kwam 
Toyota naar voren als de kampioen in alles. Lean is in 
essentie een methodiek om echt aangehaakt te raken aan 
de realiteit van mensen en processen. Simpel is het zeker 
niet. In de economische werkelijkheid betekent dit dat er 
aandacht moet zijn voor een aantal basiszaken:
•  Waarde: Lean gaat uit van waarde voor mensen/

klanten/cliënten. Hiervoor moeten we precies weten 
wat de mens wenst, voor wie wij werken, door het te 
vragen.

•  Waardestroom: Wanneer we weten wat de waarde is, 
gaan we heel precies na hoe ons proces er in de 
werkelijkheid uit ziet. Wat zijn de processtappen die 
waarden toevoegen? 

•  Flow: We nemen als streven dat het proces geen 
wachttijden en verspillingen meer heeft. Dat wil 
idealiter zeggen dat de waardetoevoegende tijd gelijk is 
aan de procestijd. 

•  Pull: We nemen als streven dat het proces pas actief 
wordt, als er een echt mens is met een echte vraag en 
we proberen te vermijden dat er zaken, formulieren, 
voorraden gemaakt worden zonder dat er (vrijwel zeker) 
een vraag naar is.

•  Streven naar perfectie: Het is duidelijk dat ‘Lean’-
worden een ontwikkeling is van een organisatie. Dit 
betekent dat de vorige vier stappen permanent 
onderhouden dienen te worden.



aandragen van verbeteringen en zich 
mondig op te stellen. Als er nu iets 
fout gaat, is iedereen zich ervan 
bewust dat de klant hier last van 
ondervindt. De klant staat bovenaan 
en onze organisatie is nu ingericht om 
onze klant daadwerkelijk te 
ondersteunen.”

“We zijn met de introductie van Lean 
werken gestart in het 
distributiecentrum. Vanuit algemene 
doelstellingen voor de gehele 
organisatie heeft iedere afdeling nu 
zijn eigen doelstellingen. Deze 
doelstellingen staan onder regie van 
de mensen zelf. Als medewerkers 
verantwoordelijk zijn, moeten ze ook 
de bevoegdheden hebben om het 
proces te beïnvloeden. Hier hoort de 
vrijheid bij om het management aan te 
spreken om verbeteringen te 
ondersteunen. Het management is 
voorwaarden scheppend en 
ondersteunend naar de organisatie.” 

“We hebben een paar pittige jaren achter de rug.” Aan het 
woord is Jacques Boon, Logistiek directeur van Rexel 
Nederland. “In 2008 kwam de fusie van Hagemeyer en 
Rexel. Parallel hieraan hebben we een nieuw IT systeem 
ingevoerd. Dit proces op meerdere fronten verliep niet 
altijd goed en de klant was niet zo blij met ons. Het was 
duidelijk. Na de fusie van Hagemeyer en Rexel moest er 
een nieuwe organisatie komen. Hoe zet je dit goed op de 
rit? We hebben ervoor gekozen om ‘Lean werken’ te 
introduceren binnen de organisatie. Een nieuwe manier 
van werken voor beide organisaties. Zo groeien de twee 
oude culturen al samenwerkend naar één 
gemeenschappelijk nieuwe cultuur”, aldus Jacques Boon.

BETROKKEN MEDEWERKERS
“Van oudsher is onze branche conventioneel en wordt er 
meer ‘top-down’ gestuurd. We waren vooral gericht op het 
verbeteren van onze productiviteit. Dit blijft belangrijk, 
maar in ons nieuwe ‘Lean’ denken, staat kwaliteit boven 
productiviteit. Met de nieuwe Lean aanpak vragen we onze 
medewerkers verantwoordelijkheid te nemen voor het 

19GROOTHANDEL
IN THE 
SPOTLIGHT

JACQUES BOON (LOGISTIEK DIRECTEUR REXEL)

 LEAN-BOARD SESSIE

HET NIEUWE REXEL:
DOOR LEAN DE KLANT HELDER ZIEN
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“Dit is een grote cultuurverandering, maar we zijn goed op 
weg. Het werkt motiverend en we merken het al steeds 
meer aan de reacties bij onze klant. Die klinken een stuk 
positiever!”, zegt Jacques.

“Een duidelijk voorbeeld van een verbetering die het 
kwaliteitsdenken heeft opgeleverd zijn de ‘alerts’ die onze 
medewerkers nu krijgen, wanneer zij een product voor een 
klant inpakken dat in feite uit een aantal producten bestaat. 
De medewerker krijgt nu een waarschuwing ‘let op, dit 
product bestaat uit meerdere producten’. 
 
“Om de klant meer tijd te geven om te bestellen, is onze 
webshop sinds eind vorig jaar langer open, nu tot 20.00 
uur. Bestellingen ingevoerd voor 20.00 uur gaan nog 
dezelfde dag mee. Onze klant heeft hiermee de 
mogelijkheid om na kantoortijden zijn bestellingen voor de 
volgende dag nog in te voeren.”

“Een ander onderdeel waar we hard aan gewerkt hebben, 
zijn de retouren. Inmiddels is de situatie zo verbeterd dat 
wanneer een klant vandaag een retour aanmeldt, we er 
voor kunnen zorgen dat de retouren binnen 7 werkdagen 
volledig zijn afgehandeld. Uiteraard doen wij er alles aan 
om problemen te voorkomen, maar als er onverhoopt toch 
iets mis gaat, streven wij altijd naar een goede oplossing 
voor onze klant. 

“We zijn trots op wat er al bereikt is”, zegt Jacques. “We 
zijn onze klanten dankbaar dat zij loyaal zijn gebleven 
aan Rexel. De reacties uit de markt zijn positief, de 
leveringen zijn verbeterd en het aantal fouten is 
geminimaliseerd. We zijn definitief een nieuwe weg 
ingeslagen.”

NEDERLANDSE INSTALLATIEBRANCHE GOED 
ONTWIKKELD
“Voor mij als Logistiek directeur blijft het hier niet bij”, 
vervolgt Jacques. “Rexel Nederland heeft een goede 
uitgangspositie om te werken aan het uitbreiden en 
vernieuwen van de dienstverlening. De installatiebranche 
is goed ontwikkeld in Nederland en er zijn voldoende 
complexe projecten. Dit biedt veel kansen. Rexel heeft de 
mogelijkheid om grote projecten met een deskundig 
team in te richten en op te pakken.”

“Neem de verbouwing van het oude Amsterdamse Shell 
kantoor, bekend als Toren Overhoeks, tot A’DAM-Toren, 
een trendy dance gelegenheid met restaurants en hotel. 
De klant kwam hier met een leveringsvraagstuk. Ter 
plekke bleek er te weinig capaciteit op de locatie om de 
materialen op de plaats van bestemming te krijgen, 
zonder dat het de werkzaamheden van de verbouwing 
zou verstoren. In overleg met onze afdeling en de klant is 
toen besloten om op zaterdag te leveren wanneer de 
liften niet in gebruik zijn en maximaal benut kunnen 
worden. Dit laat zien dat Rexel meedenkt met de klant en 
flexibel is. De lengtes van de P31 kabelgoten van 
Legrand zijn hier bijvoorbeeld rollend geleverd. Hierbij 
leveren wij op de juiste tijd en plek op de bouwplaats en 
zorgen ervoor dat de materialen gemakkelijk 
verplaatsbaar zijn op locatie. Doordat het op wielen blijft 
staan. Dit is niet het eerste project dat wij met Legrand 
Nederland op deze wijze aanvliegen, maar zeker ook niet 
de laatste. Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking 
en kunnen zo samen met leverancier en klant zorgen 
voor meer efficiëntie, op en naar de bouwplaats toe.” De 
ervaring van Legrand Nederland en Rexel Nederland 
met dit soort projecten geeft de rust in de uitvoering, die 
nodig is om effectief te zijn.”

“We zijn groot genoeg voor de forse projecten en flexibel 
genoeg om mee te veren met de klant. We hebben goede, 
persoonlijke relaties met onze klanten. En ook bij onze 
medewerkers staat de klant centraal.” 

JACQUES BOON: “WE KUNNEN ER NU VOOR ZORGEN DAT RETOUREN
BINNEN 7 DAGEN VOLLEDIG ZIJN AFGEHANDELD”
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De verwachtingen zijn dat in 2020 er wereldwijd maar liefst 50 miljard 
apparaten met het internet zijn verbonden. Dat groeit door naar zo’n  
100 miljard apparaten in 2025! Al deze verbonden apparaten (ook wel het 
internet of things genoemd) bieden ons als individu meer veiligheid, comfort 
en indien nodig zorg op afstand. Daarnaast kunnen alle sensoren en 
apparaten ons voortdurend inzicht geven in onze gezondheid. Ook het milieu 
profiteert. Met internet of things zal het verbruik van grondstoffen en energie 
afnemen en evolueren we uiteindelijk naar smart city’s. Maar is dat het ons 
allemaal waard, als we weten dat big brother ons feilloos in de gaten kan 
houden? 

VEILIG OMGAAN MET METADATA ZOU PRIORITEIT MOETEN HEBBEN!
Hoe voorkomen we dat er geen misbruik wordt gemaakt van alle verzamelde 
data? Apple en de FBI maakten onlangs ruzie over het ontgrendelen van een 
iPhone van een verdachte. Als dat achterdeurtje opengaat, heeft men 
toegang tot alle apparaten in het huis verbonden met deze telefoon. Uit 
Snowden lekken is gebleken dat de overheid toegang heeft tot de webcam en 
straks wellicht ongezien je wifi-beveiligingscamera’s gebruikt om mee te 
kijken. Zolang als deze nieuwe technologie in huis het leven vergemakkelijkt 
en aangenamer maakt is het voor de meeste mensen best. Tot nu toe wordt 
er ook nog maar 0,5 % van alle wereldwijde data geanalyseerd. 

HOE BEREID IK MIJN HUIS VOOR OP INTERNET OF THINGS?
Als je dan toch overtuigd bent van de voordelen van het “house wide web” en 
je jezelf geen zorgen maakt over je privacy, dan moet je er natuurlijk wel voor 
zorgen dat alle apparaten blijven werken in het geval van een stroomstoring. 
Stichting Kien is nu samen met de NEN bezig met het ontwikkelen van een 
Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor “internet in de woning”. Hierin 
wordt onder andere vastgelegd dat de router bij stroomuitval minimaal 4 uur 
moet blijven werken d.m.v. een UPS. Dat alle routers en componenten op een 
aparte eindgroep geschakeld moeten worden en dat er voldoende 
bandbreedte beschikbaar is in de woning. Alleen dan kunnen we ook echt 
thuis genieten van de voordelen van internet of things!

Frans Spijkers
Marketing director
E: frans.spijkers@legrand.nl

VANDAAG DE DAG WORDT ONS HUIS 

VOLGESTOPT MET ALLERLEI 

INTELLIGENTE, DRAADLOZE 

OPLOSSINGEN. PHILIPS HUE, 

SONOS, GOOGLE NEST, WIFI 

CAMERA’S EN ANDERE DRAADLOZE 

PRODUCTEN ZIJN NIET MEER WEG 

TE DENKEN UIT MENIGE WONING. 

BINNENKORT ZIJN OOK ONZE 

KOELKAST, OVEN, WASMACHINE, 

VERLICHTING EN ALLE MOBIELE 

TOESTELLEN ONDERDEEL VAN ÉÉN 

GROOT THUISNETWERK; HET 

“HOUSE WIDE WEB”. NOG EVEN EN 

WE BESTELLEN ONZE 

BOODSCHAPPEN VIA DE 

AMAZON-DASH BUTTON DIE 

AUTOMATISCH EEN ORDER PLAATST 

BIJ AMAZON ALS HET WASPOEDER 

BIJNA OP IS. MAAR TEGELIJKERTIJD 

IS ONZE PRIVACY IN HET GEDING. AL 

DEZE APPARATEN VORMEN ÉÉN 

GROOT NETWERK VAN SENSOREN, 

DIE JE GEDRAG EN DAT VAN JE 

GEZIN VOLLEDIG IN KAART BRENGT. 

ONS GEDRAG LIGT STRAKS VAST IN 

EEN GROTE BUNDEL VAN METADATA! 

MOETEN WE DEZE TECHNOLOGIE 

OMARMEN OF WANTROUWEN? 

HELP, IK WOON IN 
EEN HOUSE WIDE WEB! 
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HET CENTRAAL STATION TILBURG WORDT FLINK GERENOVEERD. HET 

PROJECT VAN EEN SLORDIGE 35 MILJOEN EURO STARTTE IN 2013 IN 

OPDRACHT VAN PRORAIL EN WORDT GEFINANCIERD DOOR HET MINISTERIE 

VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, DE GEMEENTE TILBURG, NS STATIONS, 

PROVINCIE NOORD-BRABANT EN PRORAIL ZELF. BOUWBEDRIJF BESIX, DAT 

OOK IN UTRECHT EEN DEEL VAN HET STATION BOUWT, KWAM ALS 

WINNAAR UIT DE INSCHRIJVING. ITL VERZORGT VOOR DEZE AANNEMER 

ALLE W- EN E-INSTALLATIES EN KOOS VOOR DE PRODUCTEN VAN LEGRAND 

NEDERLAND, ZOALS KABELDRAAGSYSTEMEN, VERDEELKASTEN EN 

ZUCCHINI RAILKOKERSYSTEMEN.

PROJECT ITL OP 
CENTRAAL STATION 

TILBURG
LOOPT ALS 
EEN TREIN



23LECOURANT
PRAKTIJKSTART PROJECT NOVEMBER 2014

OPLEVERING OKTOBER 2016
PRODUCTEN LEGRAND ZUCCHINI RAILKOKERS, 4 GROTE HOOFDVERDELERS, 7 ONDERVERDELERS, 
MINKELS KASTEN EN LADDERBAAN

VERNIEUWING STATION TILBURG
In 2013 is gestart met de verbouwing van het station Tilburg. Telt het station 
nu nog dagelijks 30.000 reizigers, in 2020 zullen dit er ruim 40.000 zijn! Om 
de toegankelijkheid en doorstroming te verbeteren, krijgt het station een 
brede doorgang onder de spoorlijnen, met nieuwe entrees en pleinen aan de 
kant van de Spoorlaan en de kant van de wijk Theresia. De gehele 
verbouwing van het station is klaar in 2016.

In Tilburg gaat er in en rondom het station veel veranderen. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer BESIX, die de opdracht 
heeft gekregen voor de uitbreiding en renovatie van het centraal station in 
Tilburg. Deze Belgische aannemer bouwt een nieuwe, 42 meter brede 
reizigers-passage met aan weerszijde hoogwaardige winkelruimtes en 
horecagelegenheden. De passage verbindt de binnenstad met de spoorzone 
en de wijk Theresia en geeft het station een nieuwe entree aan de noordzijde. 
Iets ten oosten van het station, in het verlengde van de Willem II straat, is nog 
een nieuwe passage gebouwd. Dit wordt een tweede verbinding tussen het 
stadscentrum en de spoor-zone, bestemd voor fietsers en voetgangers. 



Het aantal reizigers dat gebruik maakt van station Tilburg 
groeit gestaag. Zijn dit er nu nog 30.000 per dag, in 2020 
zullen er al 40.000 reizigers per dag zijn. Om de nieuwe 
passages van de voorzijde naar de achterzijde van het 
station te kunnen realiseren, werd er een gespecialiseerd 
planbureau aangetrokken voor een strakke planning met 
militaire precisie. Omdat er dan tijdelijk geen treinen 
rijden, is dit het startsein van een razendsnelle, grote, 
regionale opknapbeurt aan het spoor en de viaducten. Een 
unieke kans! 

In de nieuwe tunnel worden momenteel winkels en 
horecagelegenheden gebouwd. “Het is een leuk project, 
omdat we alles van A tot Z regelen”, zegt Erwin Struik, 
leidinggevend monteur ITL. “We zijn verantwoordelijk voor 
alle disciplines, ook de werktuigbouwkundige installaties. 
Hiervoor zijn we in dit project een samenwerking 
aangegaan met B&V techniek, die de werktuigbouw-
kundige installaties verzorgt. Technisch zijn we dus 
eigenlijk hoofdaannemer. Het is het grootste project dat ik 
tot nu toe gedaan heb. Er lopen acht man rond die ik 
leiding moet geven. Je moet jezelf uitschakelen als 
monteur. Zelf monteren, daar kom ik echt niet aan toe”, 
zegt Erwin.

“De grootste uitdaging hier is het publiek, want het station 
draait gewoon door”, zegt Terus Sluijs, projectleider bij ITL. 
“We hebben steeds een heleboel tijdelijke voorzieningen 
moeten maken. Het gaat hier om vooruitdenken, plannen 
en op het laatste moment creatief zijn. Er zijn tijdens het 
inschuiven van de nieuwe passagetunnel twee complete 
perrons dwars door midden gezaagd. Dat was een enorme 
operatie! De nieuwe tunnel hangt in verband en moest 
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V.L.N.R. HENK BEUSEKAMP (LEGRAND), ERWIN STRUIJK EN TERUS SLUIJS (ITL) 

LINKS ERWIN STRUIK (LEIDINGGEVEND MONTEUR ITL) EN 
RECHTS TERUS SLUIJS (PROJECTLEIDER ITL)

Installatie Techniek Louwer (ITL) uit Oudewater is een 
middelgroot installatiebedrijf. Het bedrijf is in razendsnel 
tempo gegroeid. Inmiddels zijn er 45 mensen in dienst. ITL 
bouwt elektrische installaties in de utiliteitsbouw op 
werkterreinen, zoals elektrotechniek, datanetwerken, 
beveiliging, service en onderhoud, W-installaties en 
industriële automatisering.



deels op gestabiliseerd zand geschoven worden. Dat moest 
op millimeterniveau kloppen. Nu zijn we in fase twee 
beland en verzorgen we het installatiewerk voor het 
commerciële gedeelte aan de buitenzijde van het gebouw.”

ZELF VOOR ZUCCHINI GEKOZEN
“Legrand Nederland is één van onze vaste leveranciers 
voor de kabelgootsystemen en schakel- en 
verdeelinrichtingen. We hebben hier zelf de beslissing 
genomen om te kiezen voor het Zucchini railkokersysteem 
in plaats van losse kabels”, zegt Terus. “Anders hadden we 
met veel vuistdikke voedingskabels van links naar rechts 
gemoeten. Dat werkt hier niet. Je hebt maar een beperkte 
inbouwruimte. Het is “kruip-door-sluip-door” en je hebt 
met grote vermogens te maken!”

“De winkelunits krijgen allemaal een basisaansluiting in 
elektra, data, verwarming en koeling. Plug and Play. Alles 
wordt centraal geregeld. Voor de voeding van de 
commerciële ruimten was bestekmatig al een 

railkokersysteem voorgeschreven. We hebben dit dus 
uitgebreid naar het gehele project. Voor de uitvoering is 
onze keuze op Zucchini gevallen”

“We hebben een jarenlange relatie met Legrand 
Nederland”, zegt Terus. “Het had mijn voorkeur om de 
gehele energiedistributie bij één leverancier neer te 
leggen, voor de rust en duidelijkheid. Voor mij geeft dit een 
stuk ontlasting in de engineering en voorbereiding. We zijn 
zeer tevreden over onze keuze. VSK Kastenbouw uit Best 
heeft de hoofd- en onderverdeelkasten gebouwd. Een fijn 
bedrijf om mee samen te werken. Zeker voor de 
coördinatie van de railkokersystemen aangesloten op de 
verdeelkasten. Dan is voor dat deel mijn zorg weg! Net 
voor de Kerst werden de toegangspoortjes (OVCP) in 
gebruik genomen. Voor ons een spannend moment als 
installatie-verantwoordelijk. We zaten hem te knijpen toen 
de knop omging, maar we hebben geen enkele storing 
gehad en ook geen valse brandmelding! Echt een project, 
dat loopt als een trein!”
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TERUS SLUIJS: “VSK KASTENBOUW 
UIT BEST HEEFT DE HOOFD- EN 
ONDERVERDEELKASTEN GEBOUWD. 
EEN FIJN BEDRIJF OM MEE SAMEN 
TE WERKEN.”



BEDRIJVEN MET 
BARCODERING 

HEBBEN EEN 
STREEPJE VOOR!

Het was Albert Heijn die in de jaren ‘70 de barcode uit 
Amerika naar Nederland haalde om de kassa-afhandeling 
te verbeteren. In Nederland maken inmiddels ruim 10.000 
Nederlandse bedrijven gebruik van de streepjescode 
volgens GS1 standaarden. Met een barcode kun je 
producten uniek identificeren. Een barcode is een vertaling 
van cijfers naar streepjes die doorverwijzen naar (product)
informatie. Deze informatie gaat bijvoorbeeld over naam 
van het product, om welke variant het betreft en ook welk 
prijskaartje eraan hangt. Met GS1 codes kan men 
producten, bedrijfslocaties en verzendeenheden 
wereldwijd uniek identificeren.

PLEK OP HET DIGITALE SCHAP
Niet alleen in de ‘gewone winkels’, maar ook in webwinkels 
is de barcode niet meer weg te denken. Eén van de 
belangrijkste toepassingen is het delen van informatie, 
zowel tussen ketenpartners als direct met de consument. 
Online verkopen kan niet zonder barcodering. Willen 
leveranciers een plek op het digitale schap van 
webwinkels, zoals Bol.com en Amazon veroveren, dan 
vormt de GS1 barcode een onvermijdelijke voorwaarde. 
Ook in direct contact met de consument, gaat de barcode 
steeds belangrijker worden. Consumenten die online 
shoppen willen weten wat ze kopen. Via de barcode kan de 
consument betrouwbare artikelinformatie opvragen.

“De bouw- en installatiewereld loopt wat dat betreft nog 
wat achter op het gebied van barcodering”, zegt Kyra 
Blankenstein, sectormanager bij GS1 Nederland 
verantwoordelijk voor de bouw, installatie en doe-het-zelf 

IEDERE SECONDE GAAN ER RUIM 

3.000 BARCODEPIEPJES AF IN 

NEDERLAND. WE KENNEN DAT 

GELUID IN NEDERLAND PAS 

VEERTIG JAAR. HET 

SCANNINGSYSTEEM WERD IN DE 

JAREN ’70 GEÏNTRODUCEERD. 

SECTOREN EN BEDRIJFSKETENS 

ZIJN ER BETER DOOR GAAN 

SAMENWERKEN. GS1 NEDERLAND 

WERD ALS ONAFHANKELIJKE 

PARTIJ OPGERICHT OM DE KETEN 

EFFICIËNTER TE MAKEN MET 

BEHULP VAN DE BARCODE. 
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branche. “Maar de barcode is ook hier in opkomst. Het 
systeem is ook voor deze branches heel geschikt. Met een 
barcode nummer kun je bijvoorbeeld gemakkelijk je 
voorraad bijhouden. Alles dat je magazijn uit gaat, kun je 
uitscannen en automatisch bijbestellen. Ook wordt het 
systeem gebruikt om producten te traceren. De 
groothandel is natuurlijk een warm voorstander van 
barcodering. Bedrijven, zoals Technische Unie, Solar, Rexel 
en Oosterberg, zijn er volop mee bezig, maar de 
groothandel moet nu vaak zelf nog een code op de 
producten zetten.”

LEGRAND ONDERSTEUNT BARCODERING 
“Legrand Nederland maakt ook gebruik van de GS1 
barcode voor de identificatie van hun producten. Legrand 
heeft hiervoor een eigen bedrijfsnummer gekregen van 
GS1 Nederland waarmee Legrand zelf wereldwijd unieke 
barcodenummers kan maken. Dit identificatiesysteem 
voorkomt de wildgroei, die zou ontstaan wanneer de 
leverancier zelf codes verzint. Dan zou een andere 
leverancier hetzelfde nummer kunnen verzinnen voor een 
heel ander product, wat natuurlijk tot verwarring leidt”, 
vindt Kyra. 

“In de bouw is de barcodering vooral aantrekkelijk voor 
leveranciers en importeurs. En veel groothandels voeren 
een eigen merk dat dan ook een artikelcode nodig heeft. 
Voor GS1 is het belangrijk bij te dragen aan de 
standaardisatie van processen. Als non-profit organisatie, 
werken wij op initiatief van de markt. We zijn een 
deelnemersorganisatie die werkt in projecten met partijen 
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uit de sector. In het bestuur van GS1 zijn verschillende 
sectoren vertegenwoordigd. Voor de bouw en installatie 
sector zijn de groothandel Technische Unie en leverancier 
van verf AkzoNobel vertegenwoordigd Naast de 
samenwerking met de partijen uit de sector werken we 
ook nauw samen met de Stichting Ketenstandaard Bouw 
en Installatie. Samenwerken is de bouwsteen tot succes”, 
zegt Kyra. “Met de Stichting Ketenstandaard Bouw en 
Installatie wordt de verbinding gelegd tussen de barcode 
en orders van ETIM geclassificeerde bestellingen. Zodat dit 
vlot verloopt tussen enerzijds installateur en groothandel, 
via o.a. software zoals Syntess en Acto, en tussen 
groothandel en fabrikant op het niveau van EDI.” 

“Overal waar ik kom, adviseer ik: ga barcodes gebruiken! 
Je verbetert de efficiency van je eigen processen als ook 
die van de keten. Online wordt groter en groter. Goede 
artikelinformatie is van groot belang. Je wilt als 
installateur dat je snel het juiste product geleverd krijgt, 
dat ook nog eens gegarandeerd op voorraad is. Het 
barcodenummer met de bijbehorende artikelinformatie 
moet dus ook uitgewisseld worden tussen leverancier, 
groothandel en installateur. Hiervoor maakt de sector 
gebruik van een centrale datapool. Leveranciers voeren 
alle informatie over de artikelen op in de datapool en de 
groothandels en installateurs halen deze informatie eruit. 
De installatiesector maakt al jaren succesvol gebruik van 
dit mechanisme om informatie uit te wisselen in de keten. 
Niet alleen het uitwisselen van deze data is belangrijk, 
maar ook dat de data van de juiste kwaliteit is. Aan 
incorrecte of niet complete data heeft een groothandel of 
installateur natuurlijk nog niks. Kortom met het delen van 
de juiste informatie over je producten en door je producten 
van een barcode te voorzien, heb je niet alleen vandaag 
maar ook in de wereld van het digitale tijdperk een streepje 
voor!”, besluit Kyra.

KYRA BLANKENSTEIN 
(SECTOR MANAGER 
BIJ GS1 NEDERLAND)
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DUURZAME KANTOREN 
VOOR AKZONOBEL EN STIBBE 
OP ZUIDAS AMSTERDAM

DURA VERMEER GUNDE HOMIJ DE OPDRACHT VOOR 

ALLE TECHNISCHE INSTALLATIES BIJ HET NIEUWE 

AMSTERDAMSE HOOFDKANTOOR VAN AKZONOBEL EN 

ADVOCATENKANTOOR STIBBE. DE GEBOUWEN ZULLEN 

HET BREEAM CERTIFICAAT EXCELLENT KRIJGEN. 

LEGRAND NEDERLAND LEVERT DE ZUCCHINI 

RAILKOKER AAN DIT BIJZONDERE PROJECT.



AKZONOBEL
AkzoNobel is wereldwijd de grootste coatings- en 
verfonderneming. Het bedrijf richt zich zowel op de 
industrie als op consumenten. Bekende merknamen zijn 
Flexa, Dulux en Sikkens. AkzoNobel heeft een 
leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid. De 
twee nieuwe gebouwen hebben het BREEAM Excellent 
certificaat verkregen voor duurzaamheid. Belangrijke 
aspecten die hierin hebben bijgedragen zijn de PV cellen 
op het dak, een WKO installatie, de klimaatgevel en de 
nabijheid van het NS Station Amsterdam-Zuid. 

Op de Zuidas zijn de nieuwe 
hoofdvestiging van AkzoNobel en 
het advocatenkantoor Stibbe 
verrezen. Het hoofdkantoor van 
AkzoNobel omvat bijna 13.500 m2 
kantoorruimte. Het aangrenzende 
kantoor van Stibbe bestaat uit 
14.400 m2 vloeroppervlak. De 
gebouwen staan in goed gezelschap, 
geflankeerd door de RAI, World 
Trade Center, Beatrixpark en de 
A10. Onder de kantoorpanden is een 
parkeergarage met ruimte voor 
200 auto’s. In de nieuwbouw van 
AkzoNobel is een publieke plaza 
voor de AkzoNobel Art Foundation. 
Dit is de AkzoNobel stichting, die 
internationaal kunst verzamelt en 
tentoonstelt.

LEGRAND KWAM VOOR HOMIJ IN 
BEELD OMDAT RAILKOKER WAS 
VOORGESCHREVEN IN HET 
BESTEK
“HOMIJ heeft hier diverse 
installatietechnisch innovatieve en 
duurzaamheidsmaatregelen 
verwerkt”, zegt Dirk Ketelaar, 
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“HET PAND IS UNIEK. ER IS EEN HOOG AFWERKINGSNIVEAU. WE HEBBEN MET Z’N ALLEN WAT BIJZONDERS NEERGEZET!”



Het succes van HOMIJ is te danken 
aan de kennis en expertise van ruim 
500 medewerkers en het vermogen de 
vakgebieden elektrotechniek, 
werktuigbouwkunde en regeltechniek 
naadloos te integreren. Met een 
sterke decentrale structuur sluit 
HOMIJ aan bij de moderne markt. 

project manager bij HOMIJ Grote 
Projecten. “HOMIJ was 
verantwoordelijk voor de complete 
elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige installatie, 
van het verwarmingstechnische deel 
tot en met de elektrotechnische 
installaties en de 
brandmeldinstallatie. Legrand 
Nederland kwam voor HOMIJ in 

beeld, omdat het railkokersysteem 
was voorgeschreven in het bestek”, 
zegt Dirk. “Onze werkvoorbereider 
koos voor de Zucchini railkokers. 
Legrand Nederland was al een 
vertrouwde partij en hij wilde het 
product eens toepassen. Dat heeft 
goed uitgepakt! De Zucchini 
railkoker is een mooi product. 
Railkoker werkt kostenbesparend.” 
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“ONZE WERKVOORBEREIDER 
KOOS VOOR DE 

ZUCCHINI RAILKOKERS”

DIRK KETELAAR (PROJECT MANAGER 
BIJ HOMIJ GROTE PROJECTEN)



“Het is efficiënter dan losse 
voedingskabels trekken en veel 
compacter. Hierdoor kun je lastige 
plekken gemakkelijker bereiken en 
scherpere bochten maken. Ook kun 
je later nog gemakkelijk uitbreiden 
door middel van extra aftakkasten 
bij te plaatsen. Het is maatwerk en 
dan moet je tijdens de installatie 
soms wel even geduld hebben. Maar 
hierna heb je een flexibel, elegant 
systeem dat op de toekomst is 
voorbereid.”

“Inmiddels is het pand opgeleverd. 
Voor ons zit nu ook het afwerken 
erop. Alles is uiteindelijk goed 
verlopen. Maar wat een megaproject 
is het geweest voor HOMIJ, in alle 
opzichten! Een project dat mij nogal 
wat grijze haren heeft opgeleverd”, 
zegt Dirk. “Toen we afgelopen 
augustus de knop omdraaiden en de 
stroom erop zetten, deed alles het 
meteen. Nu het klaar is, kan ik ervan 
genieten. Het pand is uniek. De 
ronde vormgeving geeft een 
vriendelijke sfeer en niets is hier 
hetzelfde. Alle verdiepingen zijn toch 
een beetje anders. Er is een hoog 
afwerkingsniveau, dat je steeds 
vaker ziet. Ik ben trots dat ik hieraan 
heb meegewerkt. We hebben met 
z’n allen toch wel wat bijzonders 
neergezet!” 
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BIM:
BETER PROCES EN 
EINDRESULTAAT

VORIG JAAR MELDDEN WE AL DAT HET GEBRUIK VAN 

BIM IN DE GEHELE BOUWSECTOR EEN HOGE VLUCHT 

NEEMT. VOLGENS ONDERZOEK VAN BOUWKENNIS 

MAKEN INSTALLATEURS IN VERGELIJKING MET 

ANDERE PARTIJEN NOG HET MINST LANG EN TEVENS 

HET MINST VAAK GEBRUIK VAN BIM. INSTALLATEURS 

ZIJN OP DIT GEBIED DUS EERDER VOLGERS DAN 

KOPLOPERS. UIT HET ONDERZOEK BLIJKT ECHTER 

DAT INSTALLATEURS DIE AL MET BIM WERKEN, ZEER 

TE SPREKEN ZIJN OVER DE WERKWIJZE. WAT KAN BIM 

VOOR INSTALLATEURS BETEKENEN?



33LECOURANT
INZICHT

BIM, ofwel Bouwwerk Informatie Model, wordt veelal 
gezien als een 3D-model waarin een gebouw weergegeven 
kan worden. BIM biedt echter veel meer mogelijkheden om 
het gehele bouwproces te optimaliseren. Hiervan kunnen 
alle partijen profiteren; van de architect tot de aannemer 
en van de installateur tot de eindgebruiker.

BETER PROCES, BETER EINDRESULTAAT
Waarom wordt BIM door koplopers gezien als de nieuwe 
standaard in de bouw? Door BIM als ontwerptool te 
gebruiken, kunnen ontwerpfouten al vroeg in het proces 
ontdekt en gecorrigeerd worden. Daarnaast is het mogelijk 
om de planning, logistiek en kosten van een project te 
koppelen aan het 3D-model. Doordat alle partijen 
samenwerken in één model en over dezelfde informatie 
beschikken, verloopt de communicatie tussen de 
verschillende partijen tevens veel effectiever. 
Met BIM worden processen dus beter geregeld, projecten 
efficiënter gerund en kunnen verschillende partijen beter 
samenwerken. Uiteindelijk zorgt dit voor een beter 
eindresultaat. Op dit moment wordt BIM door de meeste 
partijen in de bouw echter nog niet in zijn volle potentie 
benut. 

INSTALLATEURS EN BIM 
In 2015 ondervroeg BouwKennis voor het 
onderzoeksrapport ‘BIM – Trends en Ontwikkelingen’ ruim 
350 architecten en grote aannemers- en 
installatiebedrijven over hun ervaringen met BIM. Waar het 
merendeel van de architecten en aannemers in 2011 al 
gebruik maakte van BIM, zijn de meeste installateurs hier 
pas tussen 2012 en 2014 mee gestart. Ten opzichte van de 
andere partijen passen installateurs die met BIM werken, 
BIM ook het minst vaak toe. Installateurs doen dit in 
gemiddeld 33% van hun projecten, terwijl aannemers dit in 
gemiddeld 44% en architecten zelfs in gemiddeld 61% van 
hun projecten doen.

De belangrijkste reden voor installateurs om met BIM te 
starten is dat ze door de markt gedwongen worden om in 
BIM te werken, simpelweg omdat de opdrachtgever het 
eist. De voornaamste reden waarom installateurs nog niet 
met BIM zijn begonnen, is omdat opdrachtgevers er niet 
om vragen. In vergelijking met andere partijen zijn 
installateurs dus de volgende partij op het gebied van BIM. 
Dit terwijl installateurs die overstag zijn veel positieve 
effecten zien als direct gevolg van het werken met BIM. 

POSITIEVE EFFECTEN 
Het meest positieve effect dat installateurs aan het gebruik 
van BIM toeschrijven, is een betere samenwerking met 
andere partijen in de keten. Daarnaast zijn installateurs 
van mening dat projecten door het toepassen van BIM 
efficiënter worden uitgevoerd. Ook de klant wordt niet 
vergeten: het merendeel van de installateurs die gebruik 
maken van BIM is ervan overtuigd dat het werken in BIM 
leidt tot een optimaal eindresultaat voor de opdrachtgever. 

KANSEN
Installateurs benutten echter nog niet alle mogelijkheden 
die BIM biedt. Opvallend is dat nog maar weinig 
installateurs werken met functionaliteiten als 4D en 5D. 
Bij 4D wordt de planning gekoppeld aan het BIM-model. 
Als het model goed wordt bijgehouden, is van elk element 
van het model inzichtelijk wanneer de levering is. Dit 
geeft de werkvoorbereider de kans om leveranciers en 
installateurs op de werkplaats gemakkelijker aan te 
sturen. Bij 5D worden ook de kosten aan het BIM-model 
gekoppeld. Hierdoor wordt gemakkelijk inzichtelijk wat de 
financiële consequenties zijn van de keuzes die worden 
gemaakt. Er wordt niet alleen gekeken naar de 
aanschafprijs van bepaalde onderdelen, maar ook de 
kosten gedurende de totale levensduur van het gebouw 
kunnen hiermee gemakkelijk in kaart worden gebracht. 
BIM biedt dus nog veel kansen voor een nog efficiënter 
bouwproces voor u!
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LEGRANDSERVICES.NL
IS HET VERNIEUWDE
PRODUCTENPORTAAL 
VAN LEGRAND NEDERLAND

LEGRANDSERVICES NIEUWS

LEGRAND NEDERLAND INTRODUCEERT HAAR VERNIEUWDE 

PRODUCTENPORTAAL. OP LEGRANDSERVICES.NL VINDT U NIET ALLEEN 

ALLE PRODUCTSPECIFICATIES EN DOCUMENTEN IN DE E-CATALOGUS. U 

VINDT ER EVENEENS HANDIGE TOOLS OM GEMAKKELIJK DE LEGRAND 

PRODUCTEN EN SYSTEMEN TE KUNNEN CALCULEREN EN ADVISEREN. 
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Legrand Nederland werkte hard aan de ontwikkeling van 
het nieuwe productenportaal. Deze website wordt in de 
komende maanden geüpdatet met nieuwe 
functionaliteiten en calculatietools. Dit is een greep uit 
wat Legrandservices.nl momenteel te bieden heeft aan u:

•  Een handig zoekscherm, op basis van de standaard 
catalogusindeling en op basis van zoekfilters. 

•  Verbeterde calculatietools voor deurcommunicatie, 
wand- en kabelgoten. 

•  Een vernieuwde orderstatus en functie om de 
beschikbaarheid van voorraden na te gaan binnen  
‘Mijn logistiek’ voor de elektrotechnische groothandel. 

•  Een update van de Revit–objecten voor BIM-projecten.
•  Aangepaste online GWO vulgraadberekeningstool.
•  Vernieuwde GWO wandgoot calculator.
•  En de verbeterde online P31 kabelgoot calculator.

Installateurs en groothandels die gebruik willen maken 
van Legrandservices.nl kunnen zich eenvoudig 
registreren. Wie opmerkingen of suggesties heeft voor 
een verdere optimalisering van de site, kan dat laten 
weten aan Legrand Nederland. Via e-mail naar 
Sales.support@legrand.nl of via telefoonnummer 
0411 653 302.

Kijk snel op www.legrandservices.nl. 



NIEUW IN HET ASSORTIMENT 
VAN LEGRAND NEDERLAND: 
P17 TEMPRA PRO
INDUSTRIËLE STEKKERS 

OM HET INSTALLATIEGEMAK TE VERGROTEN, LANCEERT LEGRAND 

NEDERLAND NIEUWE INDUSTRIËLE STEKKERS (IEC). GEBRUIKERS VAN 

INDUSTRIËLE STEKKERS WILLEN KWALITEIT MET EEN MARKTCONFORME 

PRIJS. STEKKERS DIE EEN VEILIGE CONNECTIE GARANDEREN, 

WEERSBESTENDIG ZIJN EN TEGEN EEN STOOTJE KUNNEN. DE NIEUWE 

P17 TEMPRA PRO STEKKERS VAN LEGRAND KUNNEN IN BINNEN- EN 

BUITENTOEPASSINGEN WORDEN GEBRUIKT EN ZE VOLDOEN AAN ALLE 

VEILIGHEIDS- EN KWALITEITSEISEN.

Installatiegemak is het uitgangspunt 
bij dit assortiment. Een gepatenteerd 
snelopenings-/snelsluitsysteem van 
de stekker en de koppelstukken 
zorgen voor een snelle aansluiting 
van de producten. Voor vlot 
kabelstrippen zijn de nodige 
markeringen voorzien op de 
aansluitklemmen en om een 
optimale trekontlasting te 
garanderen worden de mobiele 
producten altijd met draaiwartels 
geleverd.

De contactdozen hebben een 
innovatief design. Ze kunnen op twee 
manieren geplaatst worden met een 
hellingshoek van 5° of 25°. Per klem 
wordt één soort schroef voorzien en 
er is voldoende ruimte om de 
bekabeling netjes weg te bergen. Het 
deksel wordt met vier schroeven 
bevestigd op de basis. Het 
mechanisme met de 
schroefaansluitingen kan verwijderd 
worden uit zijn basis. Dit maakt de 
aansluiting gemakkelijker. De basis 
is voorzien van vier getapte 
kabelingangen met uitdrukbare 
plaatjes. De klapdeksels op de 
stekkers en de contactdozen kunnen 
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in openstaande positie geblokkeerd 
worden, waardoor de connectie vlot 
verloopt.

VOLLEDIG ASSORTIMENT
Het assortiment is beschikbaar in 
spanningen van 110 V, 250 V, 400 V 
en 500 V, zowel in IP44 als IP66/67. 
Legrand Nederland heeft een 
volledig assortiment bestaande uit 
koppelstekkers, rechte en de haakse 
stekkers en met 
toestelcontactdozen, opbouw 
wandcontactdozen, half inbouw 
contactdozen en de half inbouw 
contactdozen met vergrendeling/
schakelaar.

De P17 tempra PRO industriële 
stekkers zijn geschikt voor 
utiliteitsprojecten en industriële 
toepassingen: zoals winkelcentra, 
markten, ziekenhuizen en 
kantoorgebouwen tot datacenters, 
de voedings- en de transportsector 
en vele andere toepassingen.
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De Megaline Rack is het nieuwe type UPS waarmee 
Legrand haar bestaande assortiment uitbreidt. Het 
semi-modulaire ontwerp is een ideale oplossing voor 
zeer kritische toepassingen, zoals 
productieomgevingen en serverruimtes, omdat het de 
interventietijd bij een storing fundamenteel korter 
maakt.

De UPS geeft duidelijk aan waar de storing precies heeft 
plaatsgevonden. Waarna de betrokken printplaat 
eenvoudig vervangen kan worden. Snel en gemakkelijk 
en dus een lagere downtime van het systeem.

De Megaline Rack kan ingebouwd worden in een 19” 
datakast. De online dubbele conversietechnologie vangt 
de spanning op en filtert deze. De UPS is geschikt voor 
1-fasesystemen en is standaard voorzien van een RS-232 
poort. De autonomie kan worden uitgebreid door middel 
van losse batterijkasten. Een ‘back-feed’ beveiliging 
voorkomt dat de spanning terugloopt en voorkomt dus 
ook potentieel gevaarlijke situaties. Een andere 

veiligheidsfunctie ten slotte is de EPO 
(Emergency Power Off) noodstop, 

die er voor zorgt dat de 
installatie bij een 
noodstop onmiddellijk 
spanningsloos wordt 

gemaakt.

LEGRAND STELT NIEUWE SEMI-
MODULAIRE UPS SYSTEMEN VOOR 



MEER FLEXIBILITEIT EN INSTALLATIEGEMAK 

GECOMBINEERD MET DE KRACHT VAN ÉÉN 

UNIVERSEEL SYSTEEM. DAT IS DE KRACHT VAN 

LBPLUS, HET GEPREFABRICEERDE 

RAILKOKERSYSTEEM VAN LEGRAND. PER DIRECT IS 

HET ASSORTIMENT RAILKOKERSYSTEMEN 

UITGEBREID MET LBPLUS DATA, RAILKOKERS 

VOORZIEN VAN DATACONNECTOREN VOOR HET 

DOORGEVEN VAN LICHTSTURINGEN.

In vergelijking met het basissysteem, ligt bij LBplus data 
een extra lijn in de railkoker met een buskabel om 
lichtsturingen door te geven. Ook voor LBplus data geldt: 
dankzij de aftakopeningen met stekker is het systeem 
zeer flexibel. Handig wanneer aanpassingen nodig zijn, zo 
kan men de configuratie voor verlichting wijzigen zonder 
de oorspronkelijke installatie te hoeven veranderen.

De dataconnectoren in geel zijn meteen herkenbaar. 
LBplus data is er voor vermogens van 25 tot en met 40 A 
en is compatibel met de bussystemen KNX, Dali en SCS. 
Het systeem is geschikt voor o.a. LED, TL en zogenaamde 
‘downlighters’ en voldoet uiteraard aan de EU-richtlijnen 
voor energie-efficiëntie.

Toepassingen zijn onder andere hallenbouw, 
werkplaatsen, zieken- en verzorgingshuizen, scholen, 
magazijnen, showrooms, distributiecentra, supermarkten 
en winkelcentra. Dit omwille van de flexibele 
aanpassingsmogelijkheden.
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LEGRAND RAILKOKERSYSTEEM
MET EXTRA LIJN VOOR LICHTSTURINGEN
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Met de introductie van de vernieuwde productlijn wil Legrand Nederland het 
pakket vereenvoudigen. Met minder varianten meer mogelijkheden. Wat is er 
gewijzigd:
•  De Legrand referenties U50, U55 en U60 hebben vanaf nu een gelijke 

gatenprofilering. Werken met hetzelfde patroon voor elk profiel maakt het 
leven van u als installateur heel wat eenvoudiger. 

•  De aansluiting van de consoles op de steunen is verder verbeterd en kan 
probleemloos gekozen worden voor lichte, middelzware tot zware consoles. 
Ook nieuw is het lichte R21S-profiel/middelzware R21SP profiel, dat 
standaard wordt aangeboden in sendzimir verzinkt. Deze uitvoering is 
voldoende voor de meeste installaties in een normale omgeving, waartoe ook 
die in utiliteitsgebouwen (kantoren, scholen, overheidsgebouwen) behoren. 

VERSCHILLENDE VARIABELEN, DE JUISTE KEUZE
De Van Geel GCS-2 steunen en consoles worden gebruikt om het complete 
pakket kabeldraagsystemen - onder andere kabelgoten, draadgoten en 
kabelladders - te ondersteunen. Om tot de goede keuze voor elke toepassing te 
komen, moet rekening gehouden worden met alle variabelen. Voor het vergelijk 
oud GCS-1/GCS-2 pakket heeft Legrand Nederland een handige conversietool 
beschikbaar gesteld. Ga naar www.legrandservices.nl/service/downloads.

En bekijk de online deelcatalogus op www.legrand.nl/producten-en-systemen-
utiliteitsbouw/kabelmanagementsystemen-aansluittechnieken/
ophangsystemen. 

LEGRAND NEDERLAND VERNIEUWT PROGRAMMA 
VAN GEEL STEUNEN EN CONSOLES 
PER 1 JANUARI 2016 LANCEERT 

LEGRAND NEDERLAND OFFICIEEL 

HAAR VERNIEUWDE UNIVERSELE 

PROGRAMMA GCS-2 STEUNEN EN 

CONSOLES VOOR 

KABELDRAAGSYSTEMEN. 
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THE GLOBAL SPECIALIST 
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

Legrand Nederland B.V.
Postbus 54
5280 AB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrand.nl
I www.legrandservices.nl

Centraal in een netwerk staat de server. De server heeft twee  
belangrijke verbindingen met de buitenwereld, namelijk: 

  De spanningsvoorziening. Deze kan verzekerd worden met behulp  
van een 19” Legrand UPS systeem.

  De datacommunicatie met koper en glasvezel. Legrand levert hierbij  
de backbone glasvezel met een performance garantie van 25 jaar.

Dit betekent voor u een volledige integratie van het LAN knooppunt/MER/SER 
tot aan de serverruimte. Één aanspreekpunt voor de gehele installatie,  
met maximaal installatiegemak, snelle levering en lage faalkosten.

‘SINGLE POINT OF CONTACT’  
            VOOR UW DATA RUIMTE




