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De best passende oplossingen voor u

Technology: veiligheid voor alles
Onze producten voldoen altijd en overal aan de allerhoogste eisen 
van veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. 
En mocht er onverhoopt een keer iets fout gaan, dan lossen we dat 
samen op. Dat is de basis van ons bestaan. 
Technische oplossingen op maat, dáár onderscheiden we ons mee. 

Design: precies wat bij u past
Over smaak valt niet te twisten. Wij gaan dan ook niet in discussie, 
maar in gesprek. 
Zodat we precies te weten komen hoe de situatie eruit ziet, wat uw 
klant precies wil en wat hem of haar blij maakt. 
Zo kunnen we onze oplossingen naadloos daarop afstemmen. Dat 
noemen wij nu persoonlijk design.

Personal: de mens centraal
Niets is zo persoonlijk als genieten. Zowel voor het ontwerp als 
voor de techniek van onze producten geldt dan ook: er wordt 
unieke aandacht aan besteed. 
Wij weten wat luisteren, doorvragen en ontzorgen is. Zodat wij 
samen met u de best passende oplossing realiseren voor de juiste 
prijs.

 
 
Hoe we dit realiseren? Samen met u! Juist ook in de meest complexe omstandigheden. 
Inzicht, vormgeving en vernieuwing koppelen we daarbij aan technische kennis, veiligheid 
en ervaring. Zo leveren wij persoonlijke oplossingen die qua kwaliteit en prijs het beste 
aansluiten op uw specifieke situatie en wensen. 
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COGELEC, Franse fabrikant  
van apparatuur voor toegangscontrole  
en intercoms
 
33,6 miljoen € omzet - 220 werknemers (31/12/2018)

> 2000  Oprichting van COGELEC, MKB uit de Vendée.

> 2003  Marktleider voor toegangscontrole  
(En nog steeds!). 
Het Franse systeem VIGIK® maakt de toegang 
van professionals (zoals postbezorgers) tot 
gemeenschappelijke ruimtes van gebouwen 
mogelijk.

> 2006  Lancering van het merk INTRATONE. 
De specialist op het gebied van intercoms  
en toegangscontrole in de gemeenschappelijke 
ruimte van een gebouw. 

> 2007  Lancering van het 1e dienstenpakket voor intercoms 
en draadloze toegangscontrole.

> 2009  Lancering van de 1e intercom VISIO 3G.

> 2010  Lancering van de digitaal informatiebord.

> 2014  Lancering van de online beheer omgeving  
voor sleutels en apparatuur. 

> 2015  Lancering van de 1e intercomoplossing 100% VIDEO 
voor smartphones Apple en Androïd. 
Een wereldwijde primeur!

> 2016  Lancering van de 1e verbonden 
videobewakingscamera, SeeSeebox.

> 2017  Lancering van de 1e professionele handsfree 
proximity-lezer badges.

> 2018  Oprichting van 3 internationale filialen:  
Duitsland, Engeland en de Benelux.

> 2019  Lancering van intercom met losse oproep  
knoppen en digitaal informatiebord.



Hoe werkt het?

De voordelen van deze draadloze oplossing

Eenvoudig en universeel, de 
beheeroplossing in real time 
voor intercoms en draadloze 
toegangscontrole

Ik open de deur door op 
een toets van mijn mobiele 
telefoon, vaste telefoon of 
tablet te drukken  
(de  bijvoorbeeld).

Een bezoeker belt me via 
de intercom. Mijn mobiele 
telefoon, vaste telefoon of 
tablet gaat over.

  Installatiesnelheid: geen kabels, geen gefrees,  

geen ingreep in de woningen

 Gegarandeerde besparing.

 Beheer in real time.

Er wordt 
aangebeld.

Ik zie de 
persoon* en ik 
antwoord.

Ik doe open.

Ik neem de telefoon op, 
mobiel, vast of tablet, 
ongeacht of ik thuis of 
elders ben.

* Voor compatibele mobiele telefoons (iPhone en 
Androïd) en tablets met de "Interphone Intratone" 
app + video-optie.

Ontdek de video functie op Iphone en Androïd 
dankzij de "Intercom Intratone" app

EXCLUSIEF

MEERDERE DAGEN ENKELE UREN

5



Intratone, dat is:
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Meer dan  

1. 000.000 
uitgeruste  
woningen.

Meer dan  

40% 
marktaandeel  

in Frankrijk.

Meer dan 

6000 
professionals  

die elke week 
inloggen op  

www.intratone.info

Meer dan  

230 
werknemers  
in 6 landen.

Meer dan  

60%  
van onze klanten 

gebruiken onze 
oplossing in 4 of 
meer gebouwen.

Meer dan  

10 miljoen 
badges  

in gebruik  
bij onze klanten.

COGELEC, dat is een garantie op:

De innovatie in dienst van IEDEREEN!
> Meer dan 40 gedeponeerde patenten.

> Onder andere erkend door de INPI.

PRODUC T I E



 1. HAL IN EEN GEBOUW TOT 100 NAMEN

 2.  HAL MET SLEUTELKLUIS TOT 1000 NAMEN

 3.  HAL EN INFORMATIEBORD

 4. INFORMATIEBORD

 5. 1 OPROEPKNOP EN SLEUTELKLUIS

 6. 1 HAL MET 2 DEUREN

 7.  2 HALLEN (MET KABELS)

 8.   2 HALLEN (ZONDER KABELS)

 9.   2 HALLEN, KELDER EN GEMEENSCHAPPELIJKE 
PARKEERPLAATS 

 10.    POORT-HEK EN ONTVANGSTHALLEN  
2 INTERCOMS

 11.    POORT-HEK EN HALLEN IN HET GEBOUW 
INTERCOM + GECODEERD TOETSENBORD

 12.    POORT-HEK  
INTERCOM + HF

 13.    POORT-HEK  
INTERCOM + PROXIMITY-LEZER

 14.    APARTE DEUR REAL TIME 
PROXIMITY-LEZER

 15.    INGANG EN DEUR NAAR PARKEERPLAATS 
(BUITEN) REAL TIME

 16.    INGANG EN DEUR NAAR PARKEERTERREIN 
(ONDERGRONDS) REAL TIME

 17. TECHNISCHE WAARSCHUWING
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

MODULE 4G-IP

OPENING HALINTERCOM

B.P.UITGANG
Niet meegeleverd

Niet meegeleverd

 / 2

2

/

2

/

4

/

2

/

VOEDING

C1

4  /
VIDEO

HOE WERKT DE INSTALLATIE

-  De inwonersbadges openen de hal.

-  De bezoekers contacteren de inwoners per 
intercom.

-  De inwoners openen de hal met de toets  op 
hun telefoon (bijvoorbeeld).

BENODIGD MATERIAAL

-   1 volledig pakket met intercom en kleine 
centrale unit (zie p.35),

-   1 module 4G-IP met video-optie van het 
dienstenpakket van INTRATONE, geleverd bij 
intekening voor het contract.

Voeding zo dicht mogelijk bij de centrale in te 
pluggen.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met 
twisted kabel 8/10.

HAL VAN HET GEBOUW  
TOT 100 NAMEN

1.
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

HOE WERKT DE INSTALLATIE

-  De inwonersbadges openen de hal.

-  De bezoekers contacteren de inwoners per 
intercom.

-  De inwoners openen de deur met de toets   
op hun telefoon (bijvoorbeeld).

-  Een externe medewerker (meterkast, lift, etc.) kan 
de sleutels van de technische ruimtes uitlenen, 
opgeborgen in de sleutelkluis. Het openen 
gebeurt door middel van een code of een 
specifieke badge of door een gesprek vanaf de 
intercom.

BENODIGD MATERIAAL

-  1 volledig pakket met video-intercom V4 met 
sleutelkluis en grote centrale unit 1000 namen  
(p. 77),

-   1 module 4G-IP met video-optie van het 
dienstenpakket van INTRATONE, geleverd bij 
intekening voor het contract.

Voeding zo dicht mogelijk bij de centrale in te 
pluggen.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met 
twisted kabel 8/10.

MODULE 4G-IP

OPENEN HAL

INTERCOM MET 
SLEUTELKLUIS

B.P.UITGANG
Niet meegeleverd

C1 C2

6

/

6

/

2

/

2

/

2

/

2

/

HAL MET SLEUTELKLUIS  
TOT 1000 NAMEN

VIDEO

2.

Niet meegeleverd

VOEDING
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

HAL EN DIGITAAL INFORMATIEBORD

HOE WERKT DE INSTALLATIE

-  De inwonersbadges openen de hal.

-  De bezoekers contacteren de inwoners per 
intercom.

-  De inwoners openen de hal met de toets   
op hun telefoon (bijvoorbeeld).

-   De beheerder communiceert met de bewoners 
via het digitaal informatiebord in de hal.

BENODIGD MATERIAAL

-  1 volledig intercompakket en grote centrale unit 
(cf. p. 33),

-  1 digitaal informatiebord (p. 44),

-   1 module 4G-IP inbegrepen in het 
dienstenpakket van INTRATONE, geleverd bij 
intekening voor het contract.

*  mogelijke optie: verbinding van een verplaatste 
videocamera in plaats van de intercomcamera.

Voeding zo dicht mogelijk bij de centrale in te 
pluggen.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met 
twisted kabel 8/10.

MODULE 4G-IP

VIDEO

OPENEN HAL

INTERCOM

B.P.UITGANG
Niet meegeleverd

C1 C2
6

/

6

/

2

/
2

/

2

/

2

/

2

/

3  /

24 V DC 
2A
Niet 

meegeleverd

DIGITAAL  
INFORMATIE-

BORD

3.

Niet meegeleverd

VOEDING

2  /
VERPLAATSTE CAMERA

Niet meegeleverd

INFORMATIEPANEEL 

BELANGRIJKBELANGRIJK  
 

 26 november 2018 

Ter Ter herinnering, de vuilcontainers worden elke herinnering, de vuilcontainers worden elke 
woensdag opgehaaldwoensdag opgehaald!!  

Denk aan uw afvalscheiding 
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

MODULE 4G-DATA

4

/

2

/

DIGITAAL 
INFORMATIE-

BORD

HOE WERKT DE INSTALLATIE

De beheerder communiceert met de bewoners via 
het digitaal informatiebord in de hal.

BENODIGD MATERIAAL

-  1 digitaal informatiebord (p. 44),

-  1 transmissiemodule met synchronisatie van de 
4G onbeperkte datagegevens 15 jaar.

DIGITAAL INFORMATIEBORD 

1 OPROEPKNOP Sleutelkluis 

4.

5.

MODULE 4G

6

/

2

/

HOE WERKT DE INSTALLATIE

Een externe medewerker (meterkast, lift, etc.) kan 
de sleutels van de technische ruimtes uitlenen, 
opgeborgen in de sleutelkluis. Het openen gaat 
met behulp van een speciale badge, ter plekke 
of op afstand, via de oproepknop  
(de persoon die de sleutels beheert antwoordt 
en doet open door een code met 4 toetsen op 
zijn telefoon in te voeren).

BENODIGD MATERIAAL

-  1 Intrabox DATA ECO intercom audio caretaker  
1 oproepknop met sleutelkluis en proximity-
lezer (de 4G module wordt meegeleverd met 
het materiaal), synchronisatie van de onbeperkte 
datagegevens 15 jaar inbegrepen (p. 79).

Voeding zo dicht mogelijk bij de centrale in te 
pluggen.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met 
twisted kabel 8/10.

CARETAKER 
1 OPROEPKNOP 

Sleutelkluis

Niet meegeleverd

Niet meegeleverd

VOEDING

VOEDING

INFORMATIEPANEEL 

BELANGRIJKBELANGRIJK  
 

 26 november 2018 

Ter Ter herinnering, de vuilcontainers worden elke herinnering, de vuilcontainers worden elke 
woensdag opgehaaldwoensdag opgehaald!!  

Denk aan uw afvalscheiding 
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

1 HAL MET 2 DEUREN6.

HOE WERKT DE INSTALLATIE

-  De inwonersbadges openen de hal en de sas.

-  De bezoekers contacteren de inwoners per 
intercom.

-  De inwoners openen: de hal + de sas (gelijkertijd) 
met de knop  op hun telefoon (bijvoorbeeld).

Dit geval is representatief voor de sas "in de buurt 
van" de hallen.

BENODIGD MATERIAAL

-  1 volledig intercompakket en grote centrale unit  
(cf. p. 31),

-  1 proximity-lezer formaat T25 (p. 57)

-  1 ingebouwde behuizing voor de proximity-lezer  
(p. 64),

-   1 module 4G-IP inbegrepen in het dienstenpakket van 
INTRATONE, geleverd bij intekening voor het contract.

*  mogelijke optie: verbinding van een verplaatste 
videocamera in plaats van de intercomcamera.

Voeding zo dicht mogelijk bij de centrale in te 
pluggen.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met twisted 
kabel 8/10.

OPENEN HAL

INTERCOM

B.P.UITGANGB.P.UITGANG
Niet meegeleverdNiet meegeleverd

C1 C2

6

/

2

/

2

/OPENING SAS

SENSOR

6

/

4

/

2

/

2

/

2

/

2

/

2  /
VERPLAATSTE CAMERA

Niet meegeleverd

VIDEO

MODULE 4G-IP

Niet meegeleverd

VOEDING
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

2 HALLEN (met kabels)7.

HOE WERKT DE INSTALLATIE

-  De inwonersbadges openen de hal.

-  De bezoekers contacteren de inwoners per 
intercom.

-  De inwoners openen de deur van hun hal met 
de toets  op hun telefoon (bijvoorbeeld).

BENODIGD MATERIAAL

-  1 volledig intercompakket en grote centrale unit 
(p. 31 en p. 33),

-  1 enkele intercom (p. 30 en p. 32),

-  1 extensiekaart (cf. p. 50),

-   1 module 4G-IP inbegrepen in het 
dienstenpakket van INTRATONE, geleverd bij 
intekening voor het contract.

LET OP: geen afstandscamera mogelijk. 
Voeding zo dicht mogelijk bij de centrale in te 
pluggen.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met 
twisted kabel 8/10.

C3 C4

MODULE 4G-IP

OPENING  
HAL 1

OPENING  
HAL 2

INTERCOM

INTERCOM

EXTENSIEKAART

B.P.UITGANG

B.P.UITGANG

Niet meegeleverd

Niet meegeleverd

C2
6

/

6

/

2

/

2

/

2

/

2

/

C1

6

/

2

/

2

/

2  /

AUDIO

VIDEO

Niet meegeleverd

VOEDING
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

HOE WERKT DE INSTALLATIE

-  De inwonersbadges openen de hal.

-  De bezoekers contacteren de inwoners per 
intercom.

-  De inwoners openen de deur van hun hal met de 
toets  op hun telefoon (bijvoorbeeld).

Dit geval is representatief voor 2 niet verbonden 
hallen.

BENODIGD MATERIAAL

-  2 volledig intercompakketten en grote centrale 
unit (cf. p. 33),

-   2 modules 4G-IP inbegrepen in het 
dienstenpakket van INTRATONE, geleverd bij 
intekening voor het contract.

*  mogelijke optie: verbinding van een verplaatste 
videocamera in plaats van de intercomcamera.

Voeding zo dicht mogelijk bij de centrale in te 
pluggen.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met 
twisted kabel 8/10.

MODULE 4G-IP

OPENING HAL 
1

HAL 1

HAL 2 IDENTIEK SCHEMA 
VOOR ELKE HAL

INTERCOM

B.P.UITGANG
Niet meegeleverd

C1 C2

6

/

6

/

2

/

2

/

2

/

2

/

2  /

VERPLAATSTE CAMERA
Niet meegeleverd

2 HALLEN (zonder kabels)8.

VIDEO

Niet meegeleverd

VOEDING
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

2 HALLEN, KELDER EN  
GEMEENSCHAPPELIJKE PARKEERGARAGE

9.

21

C3 C4

OPENING 
HAL 2

INTERCOM

EXTENSIE- 
KAART

B.P.UITGANG

Niet meegeleverd

Niet meegeleverd
Niet meegeleverd

Niet meegeleverd

Niet meegeleverdNiet meegeleverd

C2 C2

4

/

4

/

2

/

2

/

/ 2

2

/

6

/

2

/

2

/
2

/

2

/
2

/

2

/
2

/

C1 C1

6

/
4

/

OPENING 
PARKEER-
PLAATS

OPENING 
HAL 1

HF-ONTVANGERINTERCOM

B.P.UITGANG

6

/

B.P.UITGANG

B.P.UITGANG

2

/

MODULE 4G-IP

VIDEO

AUDIO

SENSOR

SENSOR

2

/OPENING 
KELDER 1

OPENING 
KELDER 2

3

/ CENTRALE OPTIE

HOE WERKT DE INSTALLATIE

-  De inwonersbadges openen een hal en een kelder.

-  De afstandsbedieningen openen bovendien de 
parkeergarage.

-  De bezoekers contacteren de inwoners met de 
intercoms.

-  De inwoners openen de hal met de toets  op hun 
telefoon (bijvoorbeeld).

Dit geval is representatief voor het materiaal 
in 2 hallen van het gebouw met een 
gemeenschappelijke garage.

BENODIGD MATERIAAL

-  2 volledige intercompakketten en grote centrale 
unit (p. 31 en p. 33),

-  1 x proximity-lezer formaat T25 (p. 57)
-  2 x ingebouwde behuizing voor de proximity-lezer 

(p. 64),
- extensiekaart (p. 50),
- HF-ontvanger, (p. 62)
-   1 module 4G-IP inbegrepen in het dienstenpakket van 

INTRATONE, geleverd bij intekening voor het contract.
LET OP: geen afstandscamera mogelijk. 
Voeding zo dicht mogelijk bij de centrale in te 
pluggen.
Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met 
twisted kabel 8/10.

VOEDING
VOEDING
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

HOE WERKT DE INSTALLATIE

-   De inwonersbadges openen de poort (voetgangers) 
en de hal van hun woning.

-   De afstandsbedieningen openen de poort 
(voertuigen).

-   De bezoekers contacteren de inwoners per intercom.

-   De inwoners openen:
 -  de poort met de toets   van hun telefoon 

(bijvoorbeeld).
 -  de poort met de toets # van hun telefoon 

(bijvoorbeeld).

De geval is representatief voor de "residentialisering".

BENODIGD MATERIAAL

-  2 volledige intercompakketten en grote centrale 
unit (p. 31 en p. 33),

-  1 enkele intercom (p. 30 en p. 32),

-  1 HF-ontvanger (p. 62),

- 1 extensiekaart (p. 50)

*  mogelijke optie: verbinding van een verplaatste 
videocamera in plaats van de intercomcamera.

Voeding zo dicht mogelijk bij de centrale in te 
pluggen.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met 
twisted kabel 8/10.

Niet meegeleverd

Niet meegeleverd

Niet meegeleverdNiet meegeleverd

C2

C2

2

/

2

/

2

/

2

/

6

/

6

/

2

/

2

/
2

/

2

/

2

/

2

/
2

/

C1

C1

POORT  
OPENEN

OPENEN HAL 1OPENEN HAL 2

INTERCOM 1 
HEK

INTERCOM 2 
HAL 1

INTERCOM 3 
HAL 2

B.P.UITGANG

B.P.UITGANGB.P.UITGANG

6

/

6

/

HF-ONTVANGER

4

/

MODULE 4G-IP

MODULE 4G-IP

VERPLAATSTE CAMERA

VIDEO

VIDEO

AUDIO

2 /

6 /

EXTENSIE- 
KAART

2

/HEK OPENEN

PO
O

RT
 E

N
 H

EK
H

A
L 

1 
EN

 H
A

L 
2

POORT-HEK EN ONTVANGSTHALLEN
2 INTERCOMS

10.

Niet meegeleverd

Niet meegeleverd

VOEDING

VOEDING
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

POORT-HEK EN ONTVANGSTHALLEN
INTERCOM + GECODEERD TOETSENBORD

11.

Niet meegeleverd

Niet meegeleverd

C2

2

/

2

/

6

/

2

/

2

/

C1

POORT OPENEN

INTERCOM 1 
HEK

B.P.UITGANG

6

/

HF-ONTVANGER

4

/

MODULE 4G-IP

VIDEO

2 /

Niet meegeleverd Niet meegeleverd

2

/
2

/

4

/
4

/

2

/
2

/

2

/
2

/OPENING 
HAL 2 OPENEN HAL 1

HAUSSMANN 
TOETSENBORD

HAUSSMANN 
TOETSENBORD

B.P.UITGANG B.P.UITGANG

4

/
4

/GPRS-MODULE GPRS-MODULE

POORT-ONTVANGER

2

/

VERPLAATSTE CAMERA

C1 C1

HOE WERKT DE INSTALLATIE

-   De inwonersbadges openen de poort 
(voetgangers).

-  De bewoners voeren een code in om in de hal van 
hun gebouw binnen te komen.

-   De afstandsbedieningen openen de poort 
(voertuigen).

-   De bezoekers contacteren de inwoners per 
intercom.

-   De inwoners openen:
 -  de poort met de toets  van hun telefoon 

(bijvoorbeeld).
 -  de poort met de toets # van hun telefoon 

(bijvoorbeeld).
De geval is representatief voor de 
"residentialisering".

BENODIGD MATERIAAL

-  1 volledig intercompakket en grote centrale unit 
(cf. p. 33),

-  1 HF-ontvanger (p. 62),

-   1 module 4G-IP inbegrepen in het 
dienstenpakket van INTRATONE, geleverd bij 
intekening voor het contract,

-  2 Intrabox data Eco gecodeerd toetsenbord (de 
module GPRS wordt geleverd met materiaal) (p. 
59)

*  mogelijke optie: verbinding van een verplaatste 
videocamera in plaats van de intercomcamera.

Voeding zo dicht mogelijk bij de centrale in te 
pluggen.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met 
twisted kabel 8/10.

PO
O

RT
 E

N
 H

EK
H

A
L 

1 
EN

 H
A

L 
2

Niet meegeleverd

Niet meegeleverd Niet meegeleverd

VOEDING

VOEDING VOEDING
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

HOE WERKT DE INSTALLATIE

-   De inwonersbadges openen de poort 
(voetgangers).

-   De afstandsbedieningen openen de poort 
(voertuigen).

-   De bezoekers contacteren de inwoners per 
intercom.

-   De inwoners openen:

 -  de poort met de toets  van hun telefoon 
(bijvoorbeeld).

 -  de poort met de toets # van hun telefoon 
(bijvoorbeeld).

De geval is representatief voor de 
"residentialisering".

BENODIGD MATERIAAL

-  1 volledig intercompakket en grote centrale unit 
(cf. p. 33),

-  1 HF-ontvanger (p. 62),

-   1 module 4G inbegrepen in het dienstenpakket 
van INTRATONE, module 3G geleverd bij 
intekening voor het contract.

*  mogelijke optie: verbinding van een verplaatste 
videocamera in plaats van de intercomcamera.

Voeding zo dicht mogelijk bij de centrale in te 
pluggen.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met 
twisted kabel 8/10.

POORT  
OPENEN

HF-ONTVANGER

INTERCOM

B.P.UITGANG
Niet meegeleverd

6

/

4

/

6

/

2

/

2

/
2

/

2

/

2

/

VERPLAATSTE CAMERA

VIDEO

2  /

POORT- 
ONTVANGER

Niet meegeleverd

C1 C2

POORT-HEK
INTERCOM + HF

12.

MODULE 4G-IP

Niet meegeleverd

VOEDING
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

HOE WERKT DE INSTALLATIE

-   De inwonersbadges openen de poort (voetgangers).

-   De afstandsbedieningen openen de poort 
(voertuigen).

-   De bezoekers contacteren de inwoners per 
intercom.

-   De inwoners openen:
 -  de poort met de toets  van hun telefoon 

(bijvoorbeeld).
 -  de poort met de toets # van hun telefoon 

(bijvoorbeeld).

De geval is representatief voor de "residentialisering".

BENODIGD MATERIAAL

-  1 volledig intercompakket en grote centrale unit  
(cf. p. 33),

- 1 proximity-lezer (p. 57)
-  1 x ingebouwde behuizing voor de proximity-lezer  

(p. 64),
- extensiekaart (p. 50)
-  1 waterdichte HF-ontvanger (p. 62)
-   1 module 4G-IP inbegrepen in het dienstenpakket van 

INTRATONE, geleverd bij intekening voor het contract.
*  mogelijke optie: verbinding van een verplaatste 

videocamera in plaats van de intercomcamera.
Voeding zo dicht mogelijk bij de centrale in te pluggen.
Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met twisted 
kabel 8/10.

VIDEO

2  /

SENSOR

INTERCOM

B.P.UITGANG
Niet meegeleverd

6

/

4

/

6

/

2

/
2

/

2
/

2

/

EXTENSIEKAART

HF-ONTVANGER 4
/

2

/
2

/

Niet meegeleverd

VERPLAATSTE CAMERA

C1

C3

C2

POORT-ONT-
VANGER

POORT-HEK
INTERCOM + PROXIMITY-LEZER

13.

OPENING  
UITGANG HEK

OPENING  
INGANG HEK

MODULE 4G-IP

Niet meegeleverd

VOEDING
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

OPENEN DEUR

B.P.UITGANG
Niet meegeleverd

2

/

2

/

2

/SENSOR

4

/

GPRS-MODULE

4

/

C1

GEÏSOLEERDE DEUR 
REAL TIME

14.

HOE WERKT DE INSTALLATIE

-   De inwonersbadges openen de hal.

BENODIGD MATERIAAL

-  1 Intrabox DATA ECO proximity-lezer  
(de module GPRS wordt geleverd met materiaal)  
(cf. p. 57). 

Voeding in te pluggen in de buurt van de module.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met 
twisted kabel 8/10.

POORT EN GARAGEDEUR  
(BUITEN) REAL TIME

15.

GECODEERD 
TOETSENBORD

MODULE GPRS

2

/

2

/

HOE WERKT DE INSTALLATIE

De bewoners openen de poort met hun 
afstandsbediening.

BENODIGD MATERIAAL

-  1 Intrabox DATA mini HF (p. 60)

of

-  1 Intrabox DATA mini HF gecodeerd toetsenbord  
(p. 60)

Voeding in te pluggen in de buurt van de module.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met twisted 
kabel 8/10.

Niet meegeleverd

VOEDING

Niet meegeleverd

VOEDING
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING: support@intratone.nl / support@intratone.be
LOCATIEBEHEER OP AFSTAND : www.intratone.info

HOE WERKT DE INSTALLATIE

Er wordt een waarschuwing verstuurd per e-mail 
bij een storing van het verbonden materiaal  
(VMC, ketel, etc.).

BENODIGD MATERIAAL

-   1 Intrabox DATA ECO technische waarschuwing  
(de module GPRS wordt meegeleverd met het 
materiaal) (cf. p. 68).

LET OP: Tot 4 waarschuwingen met 3 extra 
relaiskaarten.

Voeding in te pluggen in de buurt van de 
module.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met 
twisted kabel 8/10.

WAARSCHUWING 1
VMC, POMP, KETEL, ETC.

2

/

2

/GPRS-MODULE

TECHNISCHE WAARSCHUWING17.

HOE WERKT DE INSTALLATIE

De bewoners openen de poort met hun 
afstandsbediening.

BENODIGD MATERIAAL

-  1 Intrabox DATA ECO HF-ontvanger (de module 
GPRS wordt geleverd met materiaal) (p. 61)

Voeding in te pluggen in de buurt van de module.

Afstand max 100 m tussen elk onderdeel met 
twisted kabel 8/10.

POORT- 
ONTVANGER

HF-ONTVANGER

MODULE GPRS

4

/

2

/

2

/

POORT EN DEUR VAN DE GARAGE  
(SOUTERRAIN) REAL TIME

16.

Niet meegeleverd

Niet meegeleverd

VOEDING

VOEDING



Koppeling audio met vaste  
en mobiele telefoons

Beheer in real time

Materiaal kan verbonden 
worden met mobiele 

telefonische netwerken

Materiaal kan verbonden 
worden met analoge bedrade 

telefonische netwerken

Materiaal ontworpen om 
vandalisme tegen te gaan

Koppeling VIDEO, beeld op 
compatibele mobiele telefoon

Materiaal kan verbonden 
worden met draadloze 

netwerken

Materiaal ook geschikt 
voor minder valide 

VIDEO

ANTI  
VANDAAL

RTC

GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN

intercoms

toegangscontrole

videobewaking

sleutelbeheer

Een volledig reeks  
om alle toegang te beveiligen

Beheertools in real time en op afstand,  
gratis en evolutionnair !

22

PRODUC T I E

[geen stem]

AUDIO
4G-IP

GESCHIKT VOOR IEDEREEN



Hoe werkt het?

Belangrijke vragen om mijn offerte op te stellen

De enige met een  volledig 
aanbod voor intercom video  
en draadloze toegangscontrole.

Ik open de deur 
door op een toets 
van mijn mobiele 
telefoon, vaste 
telefoon of tablet  
te drukken*

(de  bijvoorbeeld).

Een bezoeker 
belt me via 
de intercom. 
Mijn mobiele 
telefoon, vaste 
telefoon of 
tablet gaat over.

1. De naam van het gebouw

2. Welk soort intercom?

3. Hoeveel hallen (deuren)?

4. Hoeveel woningen per entreehal?

5.  Voor welk abonnement kunt u kiezen? 

(p. 28-29)

Er wordt 
aangebeld.

Ik zie de persoon* 
en ik antwoord. Ik doe open.

Ik neem de 
telefoon op, 
mobiel, vast of 
tablet, ongeacht 
of ik thuis of 
elders ben. 

* Voor compatibele mobiele telefoons Visio 3G  
of alle smartphones  (iPhone en Androïd) en tablets  
met de "Interphone Intratone" app + video-optie.

IN
TE

RC
OM

Classic

XL

Prepaid 



24 Het antwoord op al uw vragen krijgt u via +33 (0) 251 655 529 of info@intratone.nl / info@intratone.be

Telefoon : 
Mail : 

+31 (0)20 788 3401info@intratone.nl

INTRATONE B.V. 

Kuiperbergweg 40  1101 AG Amsterdam Nederland 1/3 Group COGELEC SA 
370 Rue de Maunit 85290 Mortagne sur Sèvre 

France 

KVK Amsterdam : 72959304  /  VAT : NL859300432B01  /  IBAN : NL95BNPA0227715349

AABBOONNNNEEMMEENNTTSSCCOONNTTRRAACCTT  VVOOOORR  IINNTTRRAATTOONNEE  IINNTTEERRCCOOMMSSYYSSTTEEMMEENN  
Inclusief onbeperkte toegang tot beheerdiensten op afstand 

www.intratone.info Zonder verplichting. Updated 20/11/2019 
Projectcode  .............................................................................................  

Contractvoorstelnummer  .......................................................................  

Datum van publicatie van het contract ...................................................  KKLLAANNTTGGEEGGEEVVEENNSS  Naam of bedrijfsnaam  ............................................................................  

Type bedrijf  .............................................................................................  

Adres ........................................................................................................  

Postcode .........................................  Plaats ............................................  

Land .........................................................................................................  

VAT/BTW-nr .............................................................................................  

Contact ....................................................................................................  

Telefoon ..........................................  E-mailadres ...................................  
FFAACCTTUUUURRAADDRREESS (indien afwijkend) Naam of bedrijfsnaam  ............................................................................  

Type bedrijf  .............................................................................................  

Adres ........................................................................................................  

Postcode .........................................  Plaats ............................................  

Land .........................................................................................................  

VAT/BTW-nr  ............................................................................................  

Contact ....................................................................................................  

Telefoon ..........................................  E-mailadres  ..................................  BBEETTAALLIINNGG 
Allen via overschrijving. 

Frequentie: Driemaandelijks bij verstek. 
Kies anders: 

 Zesmaandelijks  Jaarlijks 

2.  Meld de intercom aan via www.intratone.
info, ongeacht of hij al is geïnstalleerd

1. Bestel uw materiaal
> Bij uw groothandelaar of direct bij INTRATONE  

(als u al beschikt over een klantenaccount)
>   Direct bij uw commercieel medewerker  

of via info@intratone.nl 
Let Op : geen minimum bestelling-portvrij - Levering 
binnen D + 3 (afhankelijk van beschikbaarheid)

Alles wat u moet  
weten om tijd  

te besparen!

Ik maak mijn account aan op  
www.intratone.info

Ik vul het contract van het dienstenpakket  
in met mijn commercieel medewerker 

Vergeet niet de serienummers die op de centrale 
unit en op de transmissiemodule staan te 

noteren. Als u het abonnementscontract hebt, 
schrijf het nummer hiervan dan ook op.
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3. Plaats uw materiaal

5.  Maak de online programmering af: info van 
bewoners en badges/afstandsbedieningen

4. Test hem
U hebt de keuze: ter plekke met de verificatie 
van de installatie vanaf de centrale, of door de 
beheersite bij te werken.

 Ik bereid mijn werkplaats voor door de 
volledige handleiding te downloaden  

via www.intratone.nl.

Ik activeer de testmodus op  
de centrale unit ("Verificatie van  

de installatie"), en ik voer het nummer 
in dat de intercom moet contacteren.

Ik heb 15 min om de test uit te voeren 

NIEUW: deze fase kan worden gedaan vanaf uw smartphone  
via de app INTRATONE PRO
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De intercom

Kies het juiste materiaal!

V4 INTRACODE
SPECIALE 

RENOVATIE DINA DINA
pagina 30 pagina 32 pagina 34 pagina 36 pagina 38

MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN 1 000 * 1 000 * 1 000 * max 56 max 24

SYSTEEM

Video • • • • •

Onzichtbare camera • • -

Groothoekcamera - - - • •

VERBINDING

Module 4G-IP (audio + video) • • • • •

KENMERKEN MODULE 4G-IP

Verplaatste 4G-IP module • • • • •

Verbinding met een verplaatste camera in plaats van 
met de camera van de intercom • • • • •

Maximaal aantal intercoms per module 1 video + 2 audio* 1 video + 2 audio* 1 video + 2 audio* 1 video 1 video

VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE

Gecodeerd toetsenbord • • • Optioneel Optioneel

Proximity-lezer • • • - -

Handsfree Proximity-lezer • - - • •

ACCESSOIRES

Sleutelkluis geïntegreerd in de intercom Optioneel - - - -

Sleutelkluis verplaatst Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Digitaal informatiebord Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

AFMETINGEN VAN DE INTERCOM 150 x 300 x 9 x 320 x 25 120 x 270 x 19 p. 37 p. 39

MONTAGE

Opbouw Op offerte • Op offerte Op offerte •

Inbouw • - • 
(24 mm) • -

AFWERKINGEN

Afwerking antraciet/zilverkleurig - - • - -

Afwerking lichtgrijs/zilverkleurig - - • - -

Afwerking verguld/goud - - • - -

Afwerking RVS • - - • -

Afwerking messing • - - - -

Afwerking zamak - • - - -

Afwerking brons - • - - -

Afwerking antraciet - - - - •

* Afhankelijk van de gebruikte centrale (zie pagina's 56 en 57)

1.
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2. De centrale unit
KLEIN  
(03-0102)

GROOT 
(03-0101)

pagina 48 pagina 49

Aantal beheerde toegang 1 2

Optie kaartrelais 1 toegang +3 -

Optie kaartextensie 2 toegang - +1

Aantal relais 1 (+3) 2 (+2)

VERBINDING

Module 4G-IP • •

BEHEER

In real time en op afstand (www.intratone.info) • •

Alle badges en afstandsbedieningen MIFARE • •

Max aantal beheerde woningen 100 1 000

Max aantal badges/afstandsbedieningen 1 000 7 000

Max aantal toetsenbordcodes 40 40

Max aantal telefonische codes 10 10

Vertraging van de relais van 1 tot 90 sec. van 1 tot 90 sec.

FUNCTIES

Tijdslot vrije toegang • •

Tijdslot toegangscontrole jaarlijkse klok • •

Evenementen met tijdsaanduiding • •

Auto diagnostiek • •

Technische waarschuwingen 1 (+3) 2 (+2)

Programmeringsscherm nee ja

Voeding 12/24 V DC 2 A 12/24 V DC 2 A

VERGEET NIET
De badges en 

afstandsbedieningen 
van INTRATONE!

pagina's 66 en 67
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MATERIAA
L

DIENS
TEN

MijnMijn

MijnMijn

Onze INTRATONE service bestaat uit:
• Toegang en gebruik van de beheertool op  www.intratone.info
•  Gebruik van de toepassingen: Mijn intercom-Intratone,  

de SeeSeebox, Intratone Pro
• Gratis en onbeperkte updates
• Telefonische technische ondersteuning
•  Audioverbinding tussen de intercom en de bewoner

3. Onbeperkt aantal  
servicepakketten

Diensten- 
pakket

Classic

Dienstenpakket  
all inclusive

XL
15 jarig met  

alles inbegrepen

Prepaid

Beheer op afstand • • •

Audioverbindingen • • •

Videoverbindingen optioneel • optioneel

3 jaar garantie op  
het materiaal • • •

10 jaar garantie op  
het materiaal - • -

INTRATONE SERVICE
Maandelijks en 

Flexibel

INTRATONE SERVICE
Voor 1 aansluiting

+

• 1 Digitaal Informatiebord 
in bruikleen

INTRATONE SERVICE
15 jaar garantie

5JAAR VERBINTE-
NISPERIODE

ZONDER  
ABONNEMENT

ZONDER VERBINTE-
NISPERIODE
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100% VIDEOCONTACT
om een bezoeker te zien op uw iPhone, Android-telefoon en op uw tablet.

Vergeet niet om de gratis "Mijn Intercom-Intratone" app te downloaden op de 

3 uur video download / maand: €16
8 € per maand bij 1 bestaand intercom contract

DE MOGELIJKHEDEN

SMS
+ 0,15 € HT / SMS

INTERNATIONALE OPROEP
Contact in het buitenland, behalve in Zwitserland, 

Canada, de Verenigde Staten en Noorwegen:  
+€ 2,00 / maand / appartement

Gratis en onbeperkt bellen naar alle telefoonnummers in de volgende 
landen: België, Nederland, Luxemburg en de Azoren, Duitsland, 
Andorra, Oostenrijk, Canarische Eilanden, Denemarken, Spanje, 

Finland, Griekenland, Guernsey, Ierland, Italië en Vaticaan, Jersey, 
Liechtenstein, Madeira, Monaco, Portugal, Verenigd Koninkrijk en 

Zweden. Voor oproepen werd 2€ excl.BTW per maand en per eenheid 
in rekening gebracht voor Zwitserland, Canada, de Verenigde Staten en 
Noorwegen. Oproepen buiten de nummers in de genoemde landen zijn 

niet toegestaan.

Ondeelbare breukprijs van 160 tekens  
(alle symbolen en spaties inbegrepen) met een maximum  

van 612 tekens per verzonden bericht.

Al onze contracten en Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen worden gedownload op www.intratone.nl

Diensten- 
pakket

Classic

Diensten- 
pakket

Classic
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Intercom vidéo V4 met scollfunctie van de namen, onzichtbare pinhole camera 
met gecodeerd toetsenbord met 12 toetsen retro-verlicht en handsfree proximity-
lezer - Inbouwmontage

AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET

www.intratone.info

SCROLLINTERCOM V4

G Handsfree proximity-lezer

G Voorkant met draaischarnier

g

+ INFO:
ga naar pagina's  

48 en 49  
DE CENTRALES

Duur van de koppeling 40 sec.
Aanpasbaar welkomstbericht (64 tekens afrolbaar of vast) JA
Versnelde alfabetische zoekopdracht JA
Braille toetsenbord JA
Met geel gemarkeerde knoppen JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen JA
Weergave oproepformulier (appartementen) op Tijdslot JA
Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens
Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.) Vocale samenvatting + weergave JA
Storingscomfort (1) JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale) JA
Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt JA

(1) Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

CENTRALE 1 DEUR 
(03-0102)

2 DEUREN 
(03-0101)

MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN max. 100 max. 1 000

SYSTEEM

Aantal relais 1 (+3) 2 (+2)

VERBINDING

Module 4G-IP • •

Bedrade netwerken (RTC) nee •

KENMERKEN MODULE 4G-IP

Verplaatste module • •

Verbinding met een verplaatste camera • •

Aantal intercoms per module 1 video 1 video + 1 audio

VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE

Gecodeerd toetsenbord • •

Handsfree proximity-lezer • •

Auditieve lus • •

MONTAGE

Inbouw • •

Draaischarnier • •

AFWERKINGEN

RVS • •

Messing • •

ANTI  
VANDAALRTC

4G-IP

Met geïntegreerde 
sleutelkluis  

(pagina 100)

VIDEO

GESCHIKT VOOR IEDEREEN
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REFERENTIES ALLEEN INTERCOM

02-0182 Afwerking RVS 

02-0182 Afwerking messing

VOLLEDIG PAKKET 100 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)

02-0184 Afwerking RVS 

02-0186 Afwerking messing

VOLLEDIG PAKKET 1000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)

02-0185 Afwerking RVS 

02-0187 Afwerking messing

ACCESSOIRES

12-0108 Beschermkap - Afwerking RVS

12-0160 Opbouw behuizing - Afwerking RVS

VEREENVOUDIGD SCHEMA

TECHNISCHE KENMERKEN

GAMMA

VOEDING

Centrale unit
24 V DC - 2,5 A mini

BEKABELING

CENTRALE 2 DEUREN
03-0101
Module 4G-IP - Centrale
6 draden (3 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Centrale - Intercom
6 draden (3 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Intercom - Module 4G-IP
2 draden (1 twisted pair)
Ø 8/10e - Max: 100 m

CENTRALE 1 DEUR
03-0102
Module 4G-IP - Centrale
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Centrale - Intercom
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Intercom - Module 4G-IP
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m

AFMETINGEN 
INTERCOM

L x H x D 
150 x 300 x 9 mm

AFMETINGEN BAK

L x H x D 
126 x 274 x 45 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur 
intercom
-20° C à +60° C
Beschermingsindex 
intercom
IP54
Plaatsing buiten

Pakket 15 jaar  
all inclusive

Prepaid

Diensten- 
pakket

ClassicVergeet niet  
uw dienstenpakket  

toe te voegen! Dienstenpakket  
all inclusive

XL

Voeding
Bus Data naar 

centrale
Bus Audio/Video  

naar Module 4G-IP
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SCROLLINTERCOM  
Intracode

Intercom video Intracode met scrollfunctie van namen met gecodeerd toetsenbord 
12 toetsen met achterverlichting en proximity-lezer - Ergens op geplaatst

G  Plaatsing waarbij hij uitsteekt:  
snel en zonder schade

G Ultra-bestendig

Duur van de koppeling 40 sec.
Aanpasbaar welkomstbericht (64 tekens afrolbaar of vast) JA
Versnelde alfabetische zoekopdracht JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen JA
Weergave oproepformulier (appartementen) op Tijdslot JA
Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens
Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.) Vocale samenvatting + weergave JA
Storingscomfort (1) JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale) JA
Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt JA

(1) Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

+ INFO:  
zie pagina's 48 en 49  

DE CENTRALES

CENTRALE 1 DEUR 
(03-0102)

2 DEUREN 
(03-0101)

MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN max. 100 max. 1 000

SYSTEEM

Aantal relais 1 (+3) 2 (+2)

VERBINDING

Module 4G-IP • •

Bedrade netwerken (RTC) nee •

KENMERKEN MODULE 4G-IP

Verplaatste module • •

Verbinding met een verplaatste camera • •

Aantal intercoms per module 1 video 1 video + 1 audio

VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE

Gecodeerd toetsenbord • •

Proximity-lezer • •

MONTAGE

Opbouw • •

AFWERKINGEN

Zamak • •

Brons • •

g

AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET

www.intratone.info

ANTI  
VANDAAL

RTC
4G-IP

VIDEO
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VEREENVOUDIGD SCHEMA

TECHNISCHE KENMERKEN

GAMMA

VOEDING

Centrale unit
24 V DC - 2,5 A mini

BEKABELING

CENTRALE 2 DEUREN
03-0101
Module 4G-IP - Centrale
6 draden (3 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Centrale - Intercom
6 draden (3 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Intercom - Module 4G-IP
2 draden (1 twisted pair)
Ø 8/10e - Max: 100 m

CENTRALE 1 DEUR
03-0102
Module 4G-IP - Centrale
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Centrale - Intercom
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Intercom - Module 4G-IP
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m

AFMETINGEN 
INTERCOM

L x H x D 
140 x 320 x 25 mm 
(+ dikte sensor 4,5 mm)

OMGEVING

Werkingstemperatuur 
intercom
-20° C à +60° C
Beschermingsindex 
intercom
IP54
Plaatsing buiten

REFERENTIES ALLEEN INTERCOM

01-0101 Afwerking zamak  

01-0102 Afwerking brons  

VOLLEDIG PAKKET 100 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)

01-0104 Afwerking zamak  

01-0106 Afwerking brons  

VOLLEDIG PAKKET 1000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)

01-0103 Afwerking zamak  

01-0105 Afwerking brons  

Videobus naar module 4G-IP 
of monitor of modulator TV 

(twisted pair)

2

Databus naar centrale
2

Audiobus naar Module 4G-IP 
of centrale

2

Voeding2

Pakket 15 jaar  
all inclusive

Prepaid

Diensten- 
pakket

ClassicVergeet niet  
uw dienstenpakket  

toe te voegen! Dienstenpakket  
all inclusive

XL
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INTERCOM  
MET SCROLLFUNCTIE 
Speciale renovatie

g

Intercom video speciaal renovatie met scollfunctie van de namen, onzichtbare 
pinhole camera met gecodeerd toetsenbord met 12 toetsen met achterverlichting 
en handsfree proximity-lezer - Ingesloten

G  Ideaal om een gecodeerd  
toetsenbord te vervangen

G 3 afwerkingen naar keuze

Duur van de koppeling 40 sec.
Aanpasbaar welkomstbericht (64 tekens afrolbaar of vast) JA
Versnelde alfabetische zoekopdracht JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen JA
Weergave oproepformulier (appartementen) op Tijdslot JA
Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens
Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.) Vocale samenvatting + weergave JA
Storingscomfort (1) JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale) JA
Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt JA

(1) Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

+ INFO:  
zie pagina's 48 en 49

DE CENTRALES

CENTRALE 1 DEUR 
(03-0102)

2 DEUREN 
(03-0101)

MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN 100 1 000

SYSTEEM

Aantal relais 1 (+3) 2 (+2)

VERBINDING

Module 4G-IP Intratone (mobiele netwerken) • •

Bedrade netwerken (RTC) nee •

KENMERKEN MODULE 4G-IP

Verplaatste module • •

Verbinding met een verplaatste camera • •

Aantal intercoms per module 1 video 1 video + 1 audio

VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE

Gecodeerd toetsenbord • •

Proximity-lezer • •

MONTAGE

Ingebouwd (dikte 24 mm) • •

AFWERKINGEN

Antraciet/Zilver • •

Lichtgrijs/Zilver • •

Verguld/Goud • •

AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET

www.intratone.info

ANTI  
VANDAAL

RTC
4G-IP

VIDEO
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VEREENVOUDIGD SCHEMA

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Centrale unit
24 V DC - 2,5 A mini

BEKABELING

CENTRALE 2 DEUREN
03-0101
Module 4G-IP - Centrale
6 draden (3 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Centrale - Intercom
6 draden (3 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Intercom - Module 4G-IP
2 draden (1 twisted pair)
Ø 8/10e - Max: 100 m

CENTRALE 1 DEUR
03-0102
Module 4G-IP - Centrale
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Centrale - Intercom
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Intercom - Module 4G-IP
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m

AFMETINGEN 
INTERCOM

L x H x D 
120 x 270 x 15 mm 
(+ dikte sensor: 4,5 mm)

AFMETINGEN BAK

L x H x P 
96 x 244 x 45 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur
-20° C à +60° C
Beschermingsindex 
intercom
IP54
Plaatsing buiten

REFERENTIES ALLEEN INTERCOM

02-0126 Afwerking antraciet/zilver  

02-0135 Afwerking lichtgrijs/zilver

02-0138 Afwerking verguld/goud

VOLLEDIG PAKKET 100 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)

02-0127 Afwerking antraciet/zilver  

02-0136 Afwerking lichtgrijs/zilver

02-0139 Afwerking verguld/goud

VOLLEDIG PAKKET 1000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)

02-0128 Afwerking antraciet/zilver  

02-0137 Afwerking lichtgrijs/zilver

02-0140 Afwerking verguld/goud

ACCESSOIRES

12-0134 Opbouw behuizing - Antraciet/zilverkleurige afwerking

12-0140 Opbouw behuizing - Lichtgrijze/zilverkleurige afwerking

12-0141 Opbouw behuizing - Vergulde/gouden afwerking

GAMMA

VERPLICHTE beschermingsvaristor met 
verplichte kabel

Luchtgat of 
sluitplaat*

Voeding van het slot

Naar module  
4G-IP of monitor

Naar centrale
Naar module  

4G-IP  
of centrale

Knop uitgang

Voeding van de  
12/24 V DC centrale

Voeding

+                  -

Deur
BP

VIDEO/DATA/AUDIO

V+ V- D+ D- A+ A-

2 2 2

Pakket 15 jaar  
all inclusive

Prepaid

Diensten- 
pakket

ClassicVergeet niet  
uw dienstenpakket  

toe te voegen! Dienstenpakket  
all inclusive

XL
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Intercom met oproepknoppen Digitale etiketten, groothoekcamera, handsfree 
proximity-lezer, met of zonder toetsenbord - Inbouwmontage

VIDEO

INTERCOM MET KNOPPEN 
DINA

g

Duur van de koppeling 40 sec.
Braille toetsenbord optioneel
Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens JA
Weergave met achterverlichting JA
Storingscomfort (1) JA
Functionele berichten: (huidige oproep, etc.) Vocale samenvatting JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren  
(volgens de bijbehorende centrale) JA

Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt JA
Snelle uitwerping van de koepel JA
Weergave Tijdslot JA

(1) Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

ANTI  
VANDAAL4G-IP

G Tot 56 knoppen
G Digitale weergave van namen
G Koepel uitwerpbare camera
G Handsfree proximity-lezer 

CENTRALE 1 DEUR 
(03-0102)

MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN max. 56

SYSTEEM

Aantal relais 1 (+3)

VERBINDING

Module 4G-IP •

Bedrade netwerken (RTC) nee

KENMERKEN MODULE 4G-IP

Verplaatste module •

Aantal intercoms per 4G-IP module 1 video

VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE

Gecodeerd toetsenbord optioneel

Handsfree proximity-lezer •

Auditieve lus toetsenbord  
optioneel

MONTAGE

Inbouw •

AFWERKINGEN

RVS •

GESCHIKT VOOR IEDEREEN

Gecodeerd 
toetsenbord optioneel

Versie  
56 oproepknoppen

AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET

www.intratone.info
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REFERENTIES
ALLEEN  INTERCOM MET KNOPPEN  
ZONDER TOETSENBORD

27-3001 4 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3002 8 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3003 12 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3004 16 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3005 20 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3006 24 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3020 28 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3021 32 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3022 36 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3023 40 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3024 44 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3025 48 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3026 52 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3027 56 oproepknoppen - Afwerking RVS

ALLEEN INTERCOM MET KNOPPEN  
MET TOETSENBORD

27-3007 4 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3008 8 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3009 12 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3010 16 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3011 20 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3012 24 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3013 28 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3014 32 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3015 36 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3018 40 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3018 44 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3018 48 oproepknoppen - Afwerking RVS

27-3019 52 oproepknoppen - Afwerking RVS

REFERENTIES ACCESSOIRES - Inbouw behuizing - Afwerking RVS

12-0166 4 oproepknoppen zonder toetsenbord

12-0170 4 oproepknoppen met toestenbord en  
8 oproepknoppen zonder toetsenbord

12-0169 van 8 oproepknoppen met toetsenbord  
tot 24 oproepknoppen zonder toetsenbord

12-0168 van 24 oproepknoppen met toetsenbord  
tot 40 oproepknoppen zonder toetsenbord

12-0167 van 40 BP met toetsenbord tot 56 BP zonder 
toetsenbord

REFERENTIES
VOLLEDIG PAKKET 100 NAMEN : 1 INTERCOM ZONDER 
TOETSENBORD + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)

28-3001 4 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3002 8 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3003 12 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3004 16 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3005 20 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3006 24 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3020 28 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3021 32 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3022 36 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3023 40 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3024 44 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3025 48 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3026 52 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3027 56 oproepknoppen - Afwerking RVS

VOLLEDIG PAKKET 1000 NAMEN : 1 INTERCOM MET TOETSENBORD 
+ 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)

28-3007 4 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3008 8 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3009 12 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3010 16 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3011 20 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3012 24 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3013 28 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3014 32 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3015 36 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3016 40 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3017 44 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3018 48 oproepknoppen - Afwerking RVS

28-3019 52 oproepknoppen - Afwerking RVS

TECHNISCHE KENMERKEN

GAMMA

VOEDING

Centrale unit
24 V DC - 2,5 A mini

BEKABELING

CENTRALE 1 DEUR 03-0102
Module 4G-IP - Centrale
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Centrale - Intercom
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Intercom - Module 4G-IP
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m

AFMETINGEN

4 tot 8 knoppen L 150 mm
8 knoppen + toetsenbord met 24 knoppen  
L 260 mm
24 knoppen + toetsenbord met 40 
knoppen  
L 370 mm
40 knoppen + toetsenbord met 56 
knoppen  
L 480 mm
3 modules (koepel/oproepknoppen/
toetsenbord/sensor) H 445 mm
4 modules (koepel/oproepknoppen/
toetsenbord/sensor) H 445 mm
D 2,5 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur intercom
-20° C à +60° C
Beschermingsindex intercom
IP54

Pakket 15 jaar  
all inclusive

Prepaid

Diensten- 
pakket

ClassicVergeet niet uw 
dienstenpakket 
toe te voegen!

VEREENVOUDIGD SCHEMA

Dienstenpakket  
all inclusive

XL
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Intercom met oproepknoppen Digitale etiketten, groothoekcamera, handsfree 
proximity-lezer, met of zonder toetsenbord - Opboumontage

g

Duur van de koppeling 40 sec.
Braille toetsenbord optioneel
Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens JA
Weergave met achterverlichting JA
Storingscomfort (1) JA
Functionele berichten: (huidige oproep, etc.) Vocale samenvatting JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbe-
horende centrale) JA

Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt JA
Snelle uitwerping van de koepel JA
Weergave Tijdslot JA

(1) Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

G Tot 24 knoppen
G Digitale weergave van namen 
G  Koepel uitwerpbare camera
G Handsfree proximity-lezer 

CENTRALE 1 DEUR 
(03-0102)

MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN max. 24

SYSTEEM

Aantal relais 1 (+3)

VERBINDING

Module 4G-IP •

Bedrade netwerken (RTC) nee

KENMERKEN MODULE 4G-IP

Verplaatste module •

Aantal intercoms per module 1 video

VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE

Gecodeerd toetsenbord optioneel

Handsfree proximity-lezer •

Auditieve lus toetsenbord  
optioneel

MONTAGE

Opbouw •

AFWERKINGEN

Antraciet •

Gecodeerd 
toetsenbord optioneel

Versie  
20 oproepknoppen

INTERCOM MET KNOPPEN 
DINA

VIDEO

ANTI  
VANDAAL4G-IP

GESCHIKT VOOR IEDEREEN

AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET

www.intratone.info
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REFERENTIES
ALLEEN INTERCOM MET KNOPPEN  
ZONDER TOETSENBORD

27-0001 4 oproepknoppen - Afwerking antraciet

27-0002 8 oproepknoppen - Afwerking antraciet

27-0003 12 oproepknoppen - Afwerking antraciet

27-0004 16 oproepknoppen - Afwerking antraciet

27-0005 20 oproepknoppen - Afwerking antraciet

27-0006 24 oproepknoppen - Afwerking antraciet

ALLEEN INTERCOM MET KNOPPEN  
MET TOETSENBORD

27-0007 4 oproepknoppen - Afwerking antraciet

27-0008 8 oproepknoppen - Afwerking antraciet

27-0009 12 oproepknoppen - Afwerking antraciet

27-0010 16 oproepknoppen - Afwerking antraciet

27-0011 20 oproepknoppen - Afwerking antraciet

REFERENTIES
VOLLEDIG PAKKET 100 NAMEN : 1 INTERCOM ZONDER 
TOETSENBORD + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)

28-0001 4 oproepknoppen - Antraciet afwerking

28-0002 8 oproepknoppen - Antraciet afwerking

28-0003 12 oproepknoppen - Antraciet afwerking

28-0004 16 oproepknoppen - Antraciet afwerking

28-0005 20 oproepknoppen - Antraciet afwerking

28-0006 24 oproepknoppen - Antraciet afwerking

VOLLEDIG PAKKET 100 NAMEN : 1 INTERCOM MET TOETSENBORD  
+ 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)

28-0007 4 oproepknoppen - Antraciet afwerking

28-0008 8 oproepknoppen - Antraciet afwerking

28-0009 12 oproepknoppen - Antraciet afwerking

28-0010 16 oproepknoppen - Antraciet afwerking

28-0011 20 oproepknoppen - Antraciet afwerking

VEREENVOUDIGD SCHEMA

TECHNISCHE KENMERKEN

GAMMA

VOEDING

Centrale unit
24 V DC - 2,5 A mini

BEKABELING

CENTRALE 1 DEUR
03-0102
Module 4G-IP - Centrale
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Centrale - Intercom
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Intercom - Module 4G-IP
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m

AFMETINGEN

4 tot 8 knoppen L 118 mm
12 tot 24 knoppen L 225 mm
3 modules (koepel/
oproepknoppen/sensor)  
H 300 mm
4 modules (koepel/
oproepknoppen/toetsenbord/
sensor)  
H 400 mm
D 27 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur intercom
-20° C à +60° C
Beschermingsindex intercom
IP54

Pakket 15 jaar  
all inclusive

Prepaid

Diensten- 
pakket

ClassicVergeet niet  
uw dienstenpakket  

toe te voegen! Dienstenpakket  
all inclusive

XL
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EENVOUDIGER!

  Intercom INTRACALL - 1 oproepknop - Inbouwmontage- 
Afwerking RVS

ANTI  
VANDAAL

REFERENTIES

06-0182 INTRABOX INTRACALL 1 oproepknop + Centrale unit 1 deur + module 4G-IP met onbeperkte prepaid videocommunicatie 15 jaar (bij gebruikt van een analoge 
verplaatste PAL camera).

ACCESSOIRE

12-0145 Opbouw behuizing - Afwerking RVS

G  Eenvoudige integratie in een paal  
(88 mm breed)

G  7 programmeerbare nummers per dag
G  Ideaal om een woning of parkeergarage 

mee te beveiligen

INTRACALL 
1 OPROEPKNOP

VOEDING

Centrale unit
24 V DC 2,5 A mini

BEKABELING

Centrale - Platina
6 draden (3 gedraaide 
paren) - Ø 8/10e

Afstand max: 100 m
Centrale - Module
6 draden (3 gedraaide 
paren) - Ø 8/10e

Afstand max: 100 m

Centrale - RTC-lijn
2 draden - Ø 8/10e

Afstand max: 100 m

PLATINA AFMETINGEN

Voorgevel platina
L88 x H180 x D4mm
Ingeklemde bak
L68 x H160 x D40 mm
Opbouw behuizing 
(optioneel):
L185 mm x H185 mm  
x P (boven 60 mm/
onder 45 mm)

OMGEVING

Werkingstemperatuur 
platina
-10° C à + 60° C
Opslagtemperatuur 
platina -20° C tot +70° C
Index bescherming 
platina
Platina IP55 
Plaatsing buiten

SYSTEEM

Audio •

VERBINDING

Module 4G-IP Intratone (mobiele netwerken) •

Verbinding met een verplaatste camera •

MONTAGE

Inbouw •

AFWERKING

RVS •

Vocale samenvatting 
Functionele berichten (huidige oproep, etc.)
Afstelling geluidsniveau: vanaf de centrale unit (03-0101)
Doorverbinden

VEREENVOUDIGD SCHEMA

GAMMA

TECHNISCHE KENMERKEN

g

AUDIO

4G-IP

AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET

www.intratone.info of 
organigramme.info

INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR
INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR
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EENVOUDIGER!

  Intercom Oproep Caretaker 1 tot 3 oproepknoppen + proximity-
lezer (optie) - Inbouwmontage - Afwerking RVS

AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET

www.intratone.info
of organigramme.info

ANTI  
VANDAALAUDIO

4G-IP

GAMMA
REFERENTIES

06-0150 INTRABOX INTERCOM AUDIO OPROEP CARETAKER 1 OPROEPKNOP MET PROXIMITY-LEZER + 1 centrale unit 1 deur en/of 100 namen (03-0102) + 1 transmissiemodule 4G-
IP - beheer op afstand inbegrepen en koppeling audio 15 jaar - Vooraf uitgeruste video - Inboumontage - Afwerking RVS

06-0151 INTRABOX INTERCOM AUDIO OPROEP CARETAKER 1 OPROEPKNOP MET PROXIMITY-LEZER + 1 centrale unit 1 deur en/of 100 namen (03-0102) + 1 transmissiemodule 4G-
IP - beheer op afstand inbegrepen en koppeling audio 15 jaar - Vooraf uitgeruste video - Inboumontage - Afwerking RVS

06-0152 INTRABOX INTERCOM AUDIO OPROEP CARETAKER 2 OPROEPKNOPPEN + 1 centrale unit 1 deur en/of 100 namen (03-0102) + 1 transmissiemodule 4G-IP - beheer op 
afstand inbegrepen en koppeling audio 15 jaar - Vooraf uitgeruste video - Inboumontage - Afwerking RVS

06-0153 INTRABOX INTERCOM AUDIO OPROEP CARETAKER 3 OPROEPKNOPPEN + 1 centrale unit 1 deur en/of 100 namen (03-0102) + 1 transmissiemodule 4G-IP - beheer op 
afstand inbegrepen en koppeling audio 15 jaar - Vooraf uitgeruste video - Inboumontage - Afwerking RVS

ACCESSOIRES

12-0105 Opbouw behuizing - Afwerking RVS

OPROEP CARETAKER 
1 TOT 3 OPROEPKNOPPEN

MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN 3

SYSTEEM

Audio •

VERBINDING

Module 4G-IP •
Verbinding met een verplaatste camera •

VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE

Proximity-lezer Optioneel

MONTAGE

Inbouw •

AFWERKINGEN

RVS •

Vocale samenvatting 
Functionele berichten (huidige oproep, etc.)
Afstelling geluidsniveau: vanaf de centrale unit (03-0102-FR)
Doorverbinden
Programmering Tijdslot: tot 7 per dag en per knop

VEREENVOUDIGD SCHEMA

Voeding
Databus naar 

centrale
Bus Audio naar 

centrale

VOEDING

Centrale unit
24 V DC 2,5 A mini

BEKABELING

Centrale - Intercom
6 draden (3 twisted pairs)  
- Ø 8/10e

Afstand max: 100 m
Centrale - 3G module
6 draden (3 twisted pairs)  
- Ø 8/10e

Afstand max: 100 m

AFMETINGEN INTERCOM

Voorgevel - Intercom
130 x 250 x 3 mm
Ingeklemde bak
101 x 220 x 37 mm
Centrale 03-0101
met gesloten behuizing
160 x 235 x 70 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur intercom 
-20° C à + 70° C
Opslagtemperatuur intercom  
-20° C à + 70° C
Index bescherming intercom 
IP55 
Plaatsing buiten

TECHNISCHE KENMERKEN

INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR
INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR
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EENVOUDIGER!

 Video-intercom ERP/OGB 2 of 4 oproepknoppen proximity-lezer  
+ Auditieve lus - Inbouwmontage - Afwerking RVS

AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET

www.intratone.info

ANTI  
VANDAALRTC

VIDEO ERP/OGB  
Voor iedereen toegankelijk gebouw

G  Geschikt voor personen met beperkte 
mobiliteit

G  Video-ontvangst op smartphone(1),  
Tablet (1) en PC (2)

g

4G-IP

INTERESSANT 
FEIT

Met de software Mijn 
intercom Windows 
kunt u de bezoeker 

op uw computer 
zien (compatibel met 
Windows 7, 8 en 10)

AANTAL KNOPPEN 2 KNOPPEN 
06-0159

4 KNOPPEN 
06-0161

SYSTEEM

Aantal relais 1 (+3) 2 (+2)

VERBINDING

Transmissiemodule 4G-IP • •

Bedraad netwerk (RTC) • •

KENMERKEN MODULE 4G-IP

Verplaatste module • •

Verbinding met een verplaatste camera • •

Aantal intercoms per transmissiemodule 1 1

VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE

Proximity-lezer • •

MONTAGE

Inbouw • •

Draaischarnier • •

AFWERKING

RVS • •

Duur van de koppeling 40 sec.
Aanpasbaar welkomstbericht (64 tekens afrolbaar of vast) JA
Versnelde alfabetische zoekopdracht JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen JA
Weergave oproepformulier (appartementen) op Tijdslot JA
Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens
Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.) Vocale samenvatting + weergave JA
Storingscomfort (1) JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale) JA
Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt JA

(1) Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

(1) Met de app Mijn Interphone - Intratone.  
Met de software Mijn intercom Windows kunt u de bezoeker op uw computer zien (compatibel met Windows 7, 8 en 10) 

VIDEO

GESCHIKT VOOR IEDEREEN

INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR
INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR
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REFERENTIES      

06-0159 INTRABOX intercom video ERP/OGB 2 oproepknoppen met proximity-lezer+auditieve lus+1 centrale unit 1deur en/of 100 namen (03-0102  
+ 1 transmissiemodule 4G-IP inbegrepen beheer op afstand en koppeling video 10 jaar - Inbouwmontage - Afwerking RVS

06-0161 INTRABOX intercom video ERP/OGB 2 oproepknoppen met proximity-lezer + auditieve lus + 1 centrale unit 1deur en/of 100 namen (03-0102  
+1transmissiemodule 4G-IP inbegrepen beheer op afstand en koppeling video 10 jaar - Inbouwmontage - Afwerking RVS

ACCESSOIRES

12-0108 Beschermkap - Afwerking RVS

12-0104 Opbouw behuizing - Afwerking RVS

TECHNISCHE KENMERKEN

GAMMA

VOEDING

Centrale unit
24 V DC - 2,5 A mini

BEKABELING

CENTRALE 2 DEUREN
03-0101
Module 4G-IP - Centrale
6 draden (3 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Centrale - Intercom
6 draden (3 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Intercom - Module 4G-IP
2 draden (1 twisted pair)
Ø 8/10e - Max: 100 m

CENTRALE 1 DEUR
03-0102
Module 4G-IP - Centrale
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Centrale - Intercom
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m
Intercom - Module 4G-IP
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max: 100 m

AFMETINGEN 
INTERCOM

L x H x D 
150 x 300 x 3 mm 
 (+ dikte sensor: 4,5 mm)

AFMETINGEN BAK

L x H x D 
150 x 300 x 45 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur 
intercom
-20° C à +70° C
Opslagtemperatuur 
intercom
-20° C à +70° C
Beschermingsindex 
intercom
IP55
Plaatsing buiten

VEREENVOUDIGD SCHEMA
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Digitaal informatiebord, scherm 15 inch, binnen of buiten, inbouw of 
opbouwmontage

AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET

www.intratone.info
ANTI  
VANDAAL

G   Geen papieren memo's meer 
in de hallen

G  Informatie bewoners in real time  
en zonder verplaatsing

G  Communicatie naar alle of een deel 
van de borden

DIGITAAL  
INFORMATIEBORD

g

VERBINDING

Module 4G Data (06-0112) •

Aantal tabellen per module 1

Bedrade netwerken (RTC) nee

BEHEER/UPDATE

Vanaf de beheersite www.intratone.info •

Formaat van gedownloade documenten PDF, Excel, Word

Bestandsgrootte 8 Mo

ONBEPERKTE UPDATE •

MONTAGE

Inbouwmontage/binnen of buiten 11-0102

Opbouwmontage/binnen 11-0104

Opbouwmontage/buiten 11-0103

AFWERKINGEN

Donkerblauw zand •

BEVEILIGING

Beschermingsindex IP65

Veiligheidsglas Dikte 10 mm

"+" PRODUCT
Verbind het bord met de 

intercommodule  
zonder extra kosten

"+" PRODUCT
Huur uw bord  

met het MAXI-contract

PrepaidClassicXL

INFORMATIEPANEEL 

BELANGRIJKBELANGRIJK  
 

 26 november 2018 

Ter Ter herinnering, de vuilcontainers worden elke herinnering, de vuilcontainers worden elke 
woensdag opgehaaldwoensdag opgehaald!!  

Denk aan uw afvalscheiding 
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REFERENTIES DIGITAAL INFORMATIEBORD, 15 INCH SCHERM, TE VERBINDEN MET INTERCOM

11-0104 Binnenversie - Inbouwmontage

11-0102 Versie die is in te bouwen in een paal of deur - Inbouwmontage (hiervoor is een inbouwkast nodig, niet meegeleverd)

11-0103 Buitenversie - Uithangend (op aanvraag)

06-0133 INTRABOX digitaal informatiebord (11-0104) + 1 transmissiemodule 4G data inbegrepen het beheer  
op afstand en de synchronisatie van de gegevens 15 jaar

TECHNISCHE KENMERKEN

GAMMA

VOEDING

De tabel in 24 V DC
2 A - binnenversie
3 A - buitenversie

BEKABELING

Tabel - Module
4 draden  
(2 twisted pairs)
Ø 8/10e
Afstand max: 100 m

AFMETINGEN BORD

11-0104 
348 x 525 x 40 mm
11-0102 
350 x 510 x 42 mm
11-0103
348 x 549 x 49 mm

OMGEVING

Bord binnenversie
Werkingstemperatuur 
-10° C à +45° C
Beschermingsindex IP40

Bord buitenversie
Werkingstemperatuur
-20° C à +70° C
Beschermingsindex IP65 
waterdicht
Plaatsing buiten

VOEDING: 24 v - 2 of 3 A
Dichtbij het bord

(NIET MEEGELEVERD)

Schema 1: vereenvoudigde bekabeling

 6 5 4 3 2 1 - +

22

VEREENVOUDIGD SCHEMA

4G DATA MODULE

BORD

Voeding 24 V DC  
2,5 A mini

Naar intercom of 
centrale

Audiobus
Naar intercom 

of centrale

Videobus
Naar uitgang video 

van de intercom
Databus tool

Naar informatiebord

VOEDING DATA AUDIO VIDEO TOOL

+ - D+ D- A+ A- V+ V- D+ D- -

MODULE 4G-IP

INTERESSANT FEIT
Op het bord, de kap is 
snel demonteerbaar:
afstelling contrast, 
opnieuw instellen  

van het bord

INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR
INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR
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BESCHERMKAPOPBOUW BEHUIZING

V4 - RVS 
(pagina 30)

12-0160 12-0108

SPECIALE RENOVATIE - ANTRACIET/ZILVER  
(pagina 34)

12-0134 -

SPECIALE RENOVATIE - LICHTGRIJS/ZILVER  
(pagina 34)

12-0140 -

SPECIALE RENOVATIE - VERGULD/GOUD  
(pagina 34)

12-0141 -

DINA - RVS - 4 oproepknoppen zonder toetsenbord  
(pagina 37)

12-0166 12-0172

DINA - RVS - van 4 oproepknoppen met 
toetsenbord tot 8 oproepknoppen zonder 
toetsenbord (pagina 37)

12-0170 12-0173

DINA - RVS - van 8 oproepknoppen met 
toetsenbord tot 24 oproepknoppen zonder 
toetsenbord (pagina 37)

12-0169 12-0174

DINA - RVS - van 24 oproepknoppen met 
toetsenbord tot 40 oproepknoppen zonder 
toetsenbord (pagina 37)

12-0168 12-0175

DINA - RVS - van 40 oproepknoppen met 
toatsendbord tot 56 oproepknoppen zonder 
toetsenbord (pagina 37)

12-0167 12-0176

INTRACALL - RVS 
(pagina 40)

12-0145 -

OPROEP CARETAKER 
(pagina 41)

12-0105 -

ERP/OGB 
(pagina 42)

12-0104 12-0108

Kies een accessoire voor uw intercom!
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TRANSMISSIEMODULE  

4G-IP
g

VEREENVOUDIGD SCHEMA

Module 4G-IP multi-netwerken te verbinden met een INTRATONE intercom
Inbegrepen in het pakket, met video-optie

AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET

www.intratone.info

G  1 video-invoer om de camera  
met de intercom te verbinden

INTERESSANTE  
FEITEN

Download de applicatie "Intercom-
Intratone" in Google Play of Apple 

Store om te profiteren van de video op 
smartphones en tablets. 
Bovendien is het gratis!

WERKING

Automatisch zoeken van het beste netwerk voor de videoverbinding

Geïntegreerde waterdichte antenne, verplaatsbaar (10 - coaxiale kabel)

Waterdicht voor buitenplaatsing

Compatibel met alle intercoms video Intratone zelfs al geïnstalleerd 
** Vereist een dienstenpakket met video-optie

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

24 V DC 2,5 A mini

BEKABELING

8 draden (4 twisted pairs)
Ø 8/10e minimum
Afstand max: 100 m

AFMETINGEN (L X H X D)

183 x 90 x 72,5 mm

OMGEVING

Beschermingsindex IP55
Waterdicht
Plaatsing buiten

Voeding 24 V DC  
2,5 A mini

Naar intercom of 
centrale

Bus data
Naar intercom 

of centrale

Audiobus
Naar intercom 

of centrale

Videobus
Naar uitgang video 

van de intercom

Databus tool
Naar digitaal 

informatiebord

VOEDING DATA AUDIO VIDEO TOOL

+ - D+ D- A+ A- V+ V- D+ D- -

MODULE 4G-IP

VIDEO4G-IP

Pakket 15 jaar  
all inclusive

Prepaid

Diensten- 
pakket

Classic

Inbegrepen  
in het dienstenpakket !

Dienstenpakket  
all inclusive

XL
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g

Voeding
Ingang 
waars-

chuwing

Databus naar 
periferie* Verbinding 

drukknop uitgang

Kabel 
luchtgat of 
sluitplaat

2

2 2
2

2

03-0102: centrale unit 1 deur en  / of 100 namen in real time

AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET

www.intratone.info

G  Zuinig

G  Alleen op draadloze netwerken

INTERESSANT FEIT
Met de relaiskaart bedient u  

3 extra relais. 12-0110 (pagina 50)

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Enkel centrale unit
24 V DC
2,5 A mini

BEKABELING

Centrale - Intercom
4 draden (2 twisted 
pairs) - Ø 8/10e

Afstand max: 100 m
Centrale - Module
4 draden (2 twisted 
pairs) - Ø 8/10e

Afstand max: 100 m

Centrale - Sensor of HF-
ontvanger of gecodeerd 
toetsenbord
4 draden (2 twisted 
pairs)
Ø 8/10e

Afstand max: 100 m

AFMETINGEN  
(L X H X D)

74 x 59 x 18 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur 
centrale
-10° C à +45° C
Beschermingsindex
IP40

AANTAL MAX BEHEERDE TOEGANG 1 deur

Optie extensiekaart nee

Max aantal intercoms per centrale 1

Aantal relais 1

Aantal extra relais (12-0110) 3

VERBINDING

Module 4G-IP •

Bedrade netwerken (RTC) nee

Netwerkverbinding nee

BEHEER

In real time en op afstand  
(www.intratone.info) •

Maximaal aantal weergegeven namen 100

Max aantal badges  /afstandsbedieningen 1 000

Max aantal toetsenbordcodes 40

Max aantal telefonische codes 10

FUNCTIES

Tijdslot vrije toegang •

Jaarlijkse klok •

Evenementen met tijdsaanduiding •

Auto diagnostiek •

Waarschuwing(en) 1  (+ 3  
met 12-0110)

VEREENVOUDIGD SCHEMA

KLEINE  
CENTRALE UNIT

4G-IP/
DATA
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Idem voor een 2e materiaal

2 2 2 2 2 2 2

03-0101: centrale unit 2 deuren en  / of 1000 namen in real time

AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET

www.intratone.info

G  Bediening van 1 tot 4 deuren, tot 1000 woningen

G  Tot 30 centrales verbonden via 1 bus

INTERESSANT FEIT
Met de extensiekaart,  

gaat u van 2 naar 4 deuren. 
12-0109 (pagina 50)

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Centrale unit
24 V DC
2,5 A mini

BEKABELING

Centrale - Intercom
6 draden  
(3 twisted pairs)
Ø 8/10e

Afstand max: 100 m
Centrale - Module
6 draden  
(3 twisted pairs)
Ø 8/10e

Afstand max: 100 m

Centrale - Sensor of HF-
ontvanger of gecodeerd 
toetsenbord
4 draden  
(2 twisted pairs)
Ø 8/10e

Afstand max: 100 m

AFMETINGEN  
(L X H X D)

155 x 110 x 55 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur 
centrale
-10° C à +45° C
Beschermingsindex
IP40

AANTAL MAX BEHEERDE TOEGANG 2 deuren

Optie extensiekaart (12-0109) 2 extra deuren

Aantal intercoms per centrale 3

Aantal relais 2   
(+ 2 met 12-0109)

VERBINDING

Module 4G-IP •

Bedrade netwerken (RTC) •

Verbinden met netwerkcentrale 30

BEHEER

In real time en op afstand  
(www.intratone.info) •

Maximaal aantal weergegeven namen 1 000

Maximaal aantal badges / afstandsbedienin-
gen 7 000

Max aantal toetsenbordcodes 40

Max aantal telefonische codes 10

FUNCTIES

Tijdslot vrije toegang •

Jaarlijkse klok •

Evenementen met tijdsaanduiding •

Auto diagnostiek •

Waarschuwingen 2  (+ 2  
met 12-0109)

VEREENVOUDIGD SCHEMA

GROTE  
CENTRALE UNIT

4G-IP/
DATA

g
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Naar 
hulpdeur

Naar BP van de 
extra deur of 

waarschuwing

Naar de 
centrale

Voeding

2 2 2 2

12-0110: relaiskaart voor kleine centrale unit (03-0102)

12-0109: extensiekaart voor de grote centrale unit (03-0101)

ACCESSOIRES

TECHNISCHE KENMERKEN

TECHNISCHE KENMERKEN

VEREENVOUDIGD SCHEMA

VEREENVOUDIGD SCHEMA

VOEDING

12 à 24 V DC/50 mA

BEKABELING

4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e - Max afstand: 100 m

AFMETINGEN (L X H X D)

74 x 59 x 18 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur
-10° C à +45° C
Beschermingsindex IP40

VERTRAGING

van 0 tot 90 sec. (gemiddeld)

VERTRAAGD OPENEN

van 0,2 tot 60 sec. (gemiddeld)
+ 1 waarschuwing

VOEDING

Via de centrale unit  
03-0101

BEKABELING

135 x 45 x 20 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur
-10° C à +45° C
Beschermingsindex IP40

VERTRAAGD OPENEN

van 0,2 tot 99 sec. (ongeveer) + 
2 waarschuwingen

Toegang 3

Toegang 4

RELAISKAART

EXTENSIEKAART

G  1 toegang of 1 extra waarschuwing 
G  Tot 3 extra kaarten vanaf de centrale 1 deur
G  Ultra zuinige oplossing om meerdere deuren  

te bedienen zonder extra materiaalkosten

G  Materiaal toegevoegd aan de grote centrale unit
G  Maakt  het mogelijk om van 2 naar 4 toegang  

en waarschuwingen te gaan
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Hebt u een productomschrijving, 
een handleiding of een schema 
nodig, …

Log in op www.intratone.com

U kunt:

• een snelle zoekopdracht uitvoeren

•  toegang krijgen  
tot uw beheersites:

 - mijn bewoners: intratone.info

 - mijn sleutels: organigramme.info
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Versie 202007Kijk voor specificaties op www.maurikssolutions.com

Notities



Leverings- en betalingsvoorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk 
de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden 
volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Additioneel zijn onze aanvullende voorwaarden van toepassing. 
Op deze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslist door de in 
Nederland bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. De Metaalunievoorwaarden en aanvullende voorwaarden zijn 
inbegrepen en onderdeel van dit document. Kijk tevens op www.maurikssolutions.com voor vermelding.

Levering: • Mits geen lengtetoeslag van toepassing is, worden bestellingen met een netto orderbedrag vanaf
€300,00 franko geleverd binnen de Benelux. Bij bestellingen met een netto orderbedrag lager
dan €300,00 of bij verzending buiten de Benelux worden verzendkosten op factuur berekend.

• Voor lengtes vanaf 1,20 meter geldt voor levering in NL en BE (ongeacht franko order) een
lengtetoeslag. Zie voor deze specificaties onze website www.maurikssolutions.com.

• Voor OnLevel, FACE en ASO Safety Systems producten geldt: Verzendkosten op aanvraag.
• Het merk Nice wordt exclusief alleen binnen Nederland geleverd.
• Voor projecten en speciaal bestelde producten kunnen andere voorwaarden gelden.

Deze vindt u terug in onze voorstellen.

Orderkosten: Vanwege handling- en administratiekosten worden bij bestellingen met een netto orderbedrag 
lager dan €150,00 kleine orderkosten van €15,00 op factuur berekend.

Prijzen: BRUTO exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Voor export vrij van BTW, mits in bezit van 
BTW-nummer, prijswijzigingen voorbehouden. Voor actuele prijzen zie onze website.

Betaling: Binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Voor speciale projecten en 
producten geldt: 40% bij opdracht, 40% voor levering, 20% binnen 8 dagen na levering.

Reclamaties:  1. Geleverde goederen dienen direct na ontvangst zorgvuldig te worden gecontroleerd op 
aantal, maat- & uitvoering en/of eventuele transportschade. 

2. Reclamaties dienen te geschieden uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de goederen en
binnen 14 dagen te zijn geretourneerd.

3. Aangaande retour- c.q. omruilzendingen worden 15% retour-, behandelingskosten in
rekening gebracht wanneer goederen niet binnen 14 dagen geretourneerd worden of als
het een foutieve bestelling van de klant betreft.

4. Producten welke retour gestuurd worden, dienen franko, onbeschadigd en in originele
verpakking te worden geretourneerd, voorzien van een volledig ingevuld reclamatieformulier.

5. Speciaal bestelde artikelen, zijnde geen standaard voorraadartikelen, die bij opdracht
speciaal voor u besteld worden, kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd.

Deellevering: Indien enkele producten van een franko order nadrukkelijk op uw verzoek separaat moeten 
worden vooruitgestuurd, zal dit worden behandeld als een separate order en zijn daarop de 
bovengenoemde leveringsvoorwaarden van toepassing.

Opmerking: Typefouten, prijs-, model-, gewicht- en maatwijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande 
berichtgeving en aansprakelijkheid onzerzijds.

Voor zover bepalingen uit de Algemene Voorwaarden afwijken van de aanvullende, dan zijn de aanvullende 
voorwaarden leidend.

Alle in deze catalogus omschreven afmetingen, technische of prijsinformatie zijn alleen ter referentie. Veranderingen kunnen 
op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Alle gegevens worden zeer nauwkeurig  
gecontroleerd. Desalniettemin kunnen we niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten of omissies.
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Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 

die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die hij 
sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een 
en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel op-
drachtnemer is.

1.2.  Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aan-
geduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid 
als opdrachtgever. 

1.3.  Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtge-
ver en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voor-
waarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.4.  Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door 
Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het 

recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de 
aanvaarding hem heeft bereikt. 

2.2.  Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, 
mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid 
hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3.  De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitge-
drukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of be-
lastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief 
reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten als-
mede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen 
aan douaneformaliteiten.

Artikel 3: Geheimhouding
3.1.  Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtge-

ver verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, 
afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en 
in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door 
opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter 
uitvoering van de overeenkomst.

3.2.  De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door op-
drachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden ver-
menigvuldigd.

3.3.  Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit ar-
tikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding 
een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. 
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de 
wet worden gevorderd. 

3.4.  Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde in-
formatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer 
gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren 
of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdracht-
gever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete 
verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast 
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1.  Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en 

informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking heb-
ben op de opdracht.

4.2.  Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, 
mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst 
uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak 
van derden met betrekking tot het gebruik van door of na-
mens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, bere-
keningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, model-
len en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer 
te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor 
verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1.  Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

5.2.  De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over 
alle commerciële en technische details overeenstemming is 
bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeur-
de tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdracht-
nemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen 
en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de 
opdracht is voldaan. 

5.3.  Als er sprake is van: 
a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend wa-

ren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt 
de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die 
opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, no-
dig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit 
te voeren; 

b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd 
met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn 
planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen 
daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te ver-
richten;

c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt 
de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die 
hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de 
opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting 
is komen te vervallen.

 Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur 
van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode ver-
moed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als 
hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

5.4.  Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer 
maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een 
vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld 
in lid 3 van dit artikel, te voldoen.

5.5.  Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft 
opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding 
of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor 
eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrij-
ding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1.  Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de 

zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdracht-
gever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak 
aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf 
dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, 
laden, transport en lossen. 

6.2.  Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen 
dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van 
onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat 
geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze 
risico’s verzekeren.

6.3.  Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van 
levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich 
houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdracht-
gever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld 
van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak 
niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de 
overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de over-
eenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging
 Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende fac-

toren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, 
aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehou-
den de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te 
voldoen.

Artikel 8: Overmacht
8.1.  Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan 

aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze 
tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.2.  Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandig-
heid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals 
leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere 
partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tij-
dig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, 
natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van 
digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal 
of verloren gaan van gereedschappen, materialen of infor-
matie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en 
import- of handelsbeperkingen.

8.3.  Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver-
plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is 
verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te 
komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdracht-
nemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

8.4.  Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on-
mogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie 
meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer 
bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die geval-
len bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen 
dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer. 

8.5.  Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg 
van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit 
artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1.  Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, 

ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn 
om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtge-
ver is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een 
afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe 
te zenden. 

9.2.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk 
niet:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, 

stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander 
bouwkundig werk;

b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektrici-
teit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;

c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan 
of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige 
zaken;

d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. verticaal en horizontaal transport;

Artikel 10: Meerwerk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk 

als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifica-

ties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen-

stemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken. 

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende 
factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt 
verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meer-
werk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk-

zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip 
kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaam-
heden de beschikking krijgt over de benodigde voorzienin-
gen, zoals:
a. gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven 

voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor 
schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdracht-
nemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, 
voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt 
materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de 
werkzaamheden worden verricht of op een andere overeen-
gekomen plaats.

11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is op-
drachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen 
de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daar-
naast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te 
gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op 
eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) 
en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er 
sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onver-
wijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling 
en afwikkeling.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende 

gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.

Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik 
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft 
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet 
binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk 
kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;

d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van 
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 
30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die 
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht 
dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken 
aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in 
de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken 
van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het 
werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde 
delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtne-

mer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtne-
ming van artikel 14, alsnog na te komen.

13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van 
schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die 
schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of 
ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De 
omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het 
bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering 
wordt uitbetaald. 

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep 
toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het ver-
goeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale 
opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit 
onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot 
maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat 
onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkom-
sten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt 
tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde op-
drachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan 
de schadeveroorzakende gebeurtenis.

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer 

verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde 
winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere 
verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het 
werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt 
of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de 
plaats waar wordt gewerkt; 

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid 
van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten 
van opdrachtnemer.

 Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades 
verzekeren.

13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van scha-
de aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal 
als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspra-
ken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg 
van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan 
een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer 
geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. 
Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit 
verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten 
van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdracht-

nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in 
voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, 
zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.

14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeen-
gekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van 
toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantie-
voorwaarden.

14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitge-
voerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze 
maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever 
crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.

14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren 
van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van 
uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle geval-
len hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeenge-
komen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdracht-
gever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor 
eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 

14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden 
hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem 
worden toegezonden.

14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.

14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de 
garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft 
voldaan.

14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn 
van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdracht-

gever of door derden;
- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, 

of voorgeschreven door opdrachtgever;
- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever 

gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
-  geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van 

levering;
- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van over-
eenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van op-
drachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of 
welke andere grondslag dan ook. 

Artikel 15: Klachtplicht 
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen be-

roep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen 
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had be-
horen te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft ge-
klaagd.

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van 
verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk 
bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn 
langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk bin-
nen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben ge-
klaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uit-

voeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van 
de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te 
nemen.

16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen 
om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van 
opdrachtgever opgeslagen.

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit arti-
kel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke 
heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete 
verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van 
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op 
grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling 
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op-

drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen 
rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 
30 dagen na factuurdatum.

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij 
verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen 
geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om 
inbetalinggeving.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op op-
drachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn 
verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake 
is van surseance van betaling of faillissement van opdracht-
nemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van 
toepassing is.

17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen presta-
tie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit 
hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal 
zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit arti-

kel 16;
c. het faillissement of de surseance van betaling van op-

drachtgever is aangevraagd;
d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt 

gelegd;
e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli-

quideerd;

f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te 
worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder 
curatele wordt gesteld of is overleden.

17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening 
van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer 
verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die 
is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met 
de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als 
partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen 
is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. 
De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wette-
lijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een 
gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens 
na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente 
wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschul-
digde rente.

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtge-
ver te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer 
gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is 
opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever 
te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer geli-
eerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is 
opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te 
verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde 
ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt ver-
staan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in 
de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van 
artikel 2:24c BW.

17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdracht-
gever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten 
verschuldigd met een minimum van € 75,-.

 
 Deze kosten worden berekend op basis van de volgende 

tabel (hoofdsom incl. rente):
 over de eerste  €  3.000,- 15%
 over het meerdere tot  €  6.000,-  10%
 over het meerdere tot  €  15.000,-   8%
 over het meerdere tot  €  60.000,-   5%
 over het meerdere vanaf  €  60.000,-   3%

 De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn ver-
schuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande bereke-
ning volgt.

17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of 
grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die 
hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor reke-
ning van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is op-

drachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer, 
naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te ver-
strekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde ter-
mijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer 
heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en 
zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang 
opdrachtgever:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige over-

eenkomst met opdrachtnemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van 

bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, 
rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud 
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfs-
uitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft 
goederenrechtelijke werking.

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft inge-
roepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtge-
ver zal daartoe alle medewerking verlenen. 

18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeen-
komst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbe-
houd ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn ver-
plichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever 
uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor 
alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krij-
gen een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom
19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, 

ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeen-
komst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. 
Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een oc-
trooi, merk of model aan te vragen.

19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst 
geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtge-
ver. 

19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) 
bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt 
de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. Op-
drachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal 
gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclu-
sieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op 
de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toe-
gestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie 
af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan 
een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de ver-
krijger van de zaak. 

19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die op-
drachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart op-
drachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking 
tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 

 
Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen
 Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van 

enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderlig-
gende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, 
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van op-
drachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeg-

gen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. 
Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan op-
drachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd 
ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparin-
gen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. 
De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengeko-
men prijs. 

21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door 
opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de ver-
goeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op 
de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtne-
mer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben 
gemaakt.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, 
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan 
uitsluiting is toegestaan.

22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de 
vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van ge-
schillen. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel 
afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

www.maurikssolutions.com

20
19

01
04



©
 C

op
yr

ig
ht

 2
01

9 
M

au
rik

s 
G

ro
up

 B
V 

N
ed

er
la

nd
 - 

A
lle

 re
ch

te
n 

vo
or

be
ho

ud
en

. N
ie

ts
 u

it 
de

ze
 u

itg
av

e 
m

ag
 w

or
de

n 
ve

rv
ee

lv
ou

di
gd

, o
pg

es
la

ge
n 

in
 e

en
 d

at
ab

as
e 

of
 e

en
 g

ea
ut

om
at

is
ee

rd
 g

eg
ev

en
sb

es
ta

nd
, o

f o
pe

nb
aa

r g
em

aa
kt

 o
p 

en
ig

e 
w

ijz
e,

 e
le

kt
ro

ni
sc

h,
 m

ec
ha

ni
sc

h,
 d

oo
r m

id
de

l v
an

 d
ru

k,
 fo

to
ko

pi
e,

 m
ic

ro
fil

m
 o

f o
p 

w
el

ke
 w

ijz
e 

da
n 

oo
k 

zo
nd

er
 v

oo
ra

fg
aa

nd
e 

sc
hr

ift
el

ijk
e 

to
es

te
m

m
in

g 
va

n 
M

au
rik

s 
G

ro
up

 B
V
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Uw partner voor alle totaaloplossingen
in toegangstechniek en -controle

Poorten & hekwerken onder controle
Een hekwerk bakent een terrein en/of ruimte af. Toegang is vervolgens 
mogelijk bijvoorbeeld door middel van een (geautomatiseerde) 
draaipoort of schuifpoort. Mauriks Solutions heeft met 
M-Fence in elke situatie de juiste en meest veilige totaaloplossing en 
biedt u daarbij volledig toegangsbeheer voor de juiste prijs.

Parkeersystemen voor elk terrein
Elke parkeergelegenheid is anders en vraagt om een individuele 
aanpak. Het kan gaan om eenvoudige parkeersituaties in een 
woonomgeving maar ook om complexe verkeersstromen bij een 
parkeerplaats of -garage. Mauriks Solutions biedt met 
M-Parking voor elke parkeergelegenheid een veilig, betrouwbaar en 
gebruiksvriendelijk systeem in parkeerbeheer. 

Kennisdeling: uw en onze kracht
Mauriks Solutions hecht veel waarde aan kennisoverdracht en biedt 
hiervoor twee trainingsmogelijkheden, namelijk: 
• Mauriks Kennisdeling: een training met (maximaal 8) collega-
 bedrijven waarbij onderlinge kennisdeling centraal staat, en
• Mauriks op Maat: deze geeft persoonlijke antwoorden, 
 adviezen en tips op het gebied van techniek en commercie.
Zo werken we aan een goede samenwerking en een mooi en veilig 
eindproduct. Onze deskundige medewekers helpen u graag.

Bepaal voor wie de deur opengaat
Van hang- & sluitwerk, deurdrangers tot volledige automatisatie voor 
loop-, garage- en industriedeuren. Grote kans dat u niet echt stilstaat 
bij de wijze waarop een deur opent, sluit, draait of schuift. Dat is ook 
niet nodig; dat doen wij voor u. Wat uw vraag bij wat voor type deur 
ook is, Mauriks Solutions heeft het best passende antwoord. U bepaalt 
voor wie de deur opengaat of wie voor een gesloten deur staat.




