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Toegangkelijk- 
heid voor  
iedereen…

Ontwerpconcepten

Het ontwerpen van oegangkelijke  ruimtes is van 

belang voor iedere generatie en biedt zowel so-

ciale als economische voordelen voor iedere be-

volkingsgroep.

Het is inmiddels genoegzaam bekend dat het 

plannen van barrièrevrije ruimtes niet alleen zin-

vol is voor oudere mensen of mensen met een 

beperking. Het ontwerpprogramma houdt ook 

rekening met gezinnen met kinderen. De vele 

eisen en specificaties binnen de regelgeving en 

bouwvoorschriften van overheden vragen om 

een zorgvuldige - en op behoeften gebaseerde - 

implementatie door architecten en planologen.

Holistische ontwerpen, zoals ‘Universal Design’ 

of ‘Design for All’, die de integratie van alle ge-

bruikers in één concept samenvatten, bevorde-

ren ook een aanzienlijke bewustzijnsverandering 

in de maatschappij.
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Ontwerpconcepten

Rechtsgrondslag

Normen

DIN 18040-1  Barrièrevrij bouwen, deel 1
 Planningsprincipes voor publiek  
 toegankelijke gebouwen

DIN 18040-2  Barrièrevrij bouwen, deel 2
 Barrièrevrije appartementen,  
 planningsprincipes

DIN 18041 Gehorigheid in kleine tot middelgrote  
 ruimtes

DIN 32975  Optische contrasten in de openbare ruimte

DIN ISO 4190-5  Bedienings- en signaleringselementen en 
accessoires 

DIN 1450 typografie, leesbaarheid

DIN 66079-4 rafische symbolen voor openbare informatie
 Deel 4: Grafische symbolen voor gehandi- 
 capten

DIN ISO 3864-3 Grafische symbolen - veiligheidskleuren en  
 veiligheidstekens

DIN 33402-2 Ergonomie - Lichaamsafmetingen van  
 mensen

DIN 33402-3  Menselijke lichaamsmaten - bewegings- 
bereik bij  verschillende basisposities en  
bewegingen

DIN 12182  Technische hulpmiddelen voor gehandicap-
ten - Algemene eisen en testmethoden

DIN EN 12183 Informatieve bijlage A - Aanbevelingen af- 
 metingen en gebruiksbereik handmatige  
 rolstoelen - Vereisten en testmethoden

DIN EN 12184  Informatieve bijlage A - Aanbevelingen voor 
afmetingen en bewegingsbereik van elek-
trische rolstoelen, elektrische stoelen en 
brommobielen en bijbehorende laders -  
Vereisten en testmethoden

Wet gelijke behandeling gehandicapten  
(Duitsland)

De basis voor barrièrevrij bouwen werd gelegd in 2002, met 
het aannemen van de wet in het Duits Burgerlijk Wetboek.  
Aandacht verdienen § 4 en §8 over toegankelijkheid op het ge-
bied van constructie en transport. 

Bouwbesluit ( Duitsland )

maakt deel uit van de openbare bouwregelgeving en wordt ge-
reguleerd door de federale staten. Daarbij zijn de respectieve-
lijke bouwvoorschriften van de staat gebaseerd op wettelijke 
grondslagen, maar kunnen ook aanvullende eisen worden ge-
steld.
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Door een nieuw bewustwordingsproces en demografische ont-
wikkelingen in de samenleving zijn de voorwaarden voor plano-
logie en bouw aanzienlijk veranderd.

Barrièrevrij ontwerpen en -bouwen doe je niet alleen voor men-
sen met motorische beperkingen of met hulpmiddelen; het gaat 
ook om mensen die zich bijvoorbeeld met bagage of een kinder-
wagen in de ruimte verplaatsen.

De beschikbare wetenschap, die stoelt op een goede kennis van 
de problematiek, vormt de basis voor het ontwerp.

Ontwerpconcepten
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Ontwerp- 
concept

Barrièrevrij Design voor iedereen
(Europees)

Universeel design
(Noord Amerikaans)

Productop- 
lossing

●   Meerdere varianten; esthetiek en duurzaamheid, goed 
ontwerp, 

●   uitbreidbaar en combineerbaar met technologieën en 
technische hulpmiddelen.

●   vaak speciale oplossing;

●   uitbreidbare concepten;

●  ontwerp staat niet op de 
voorgrond

●   met als doel producten 
toegankelijk en bruikbaar 
maken voor iedereen. 
Uitgangspunt zijn de 
DIN-normen

●     integratie verschillende 
  groepen mensen; reke-  
 ning houdend met ver- 
 schillende oplossingen;

●    gebaseerd op de alge-
mene principes van  
‘Universal Design’.

●   individuele rechten (gelijkheid)●   grote sociale participatieDoel

●   houdt rekening met capaciteiten van 
alle gebruikers; 

●   toekomstgerichte en holistische ont-
werpconcepten;

●   Zeven principes:

   1  brede bruikbaarheid 
   2  flexibiliteit in gebruik 
   3 eenvoudig, intuïtief gebruik 
   4 sensorische informatie
  5 fouttolerantie 
  6 geringe fysieke inspanning 
  7 grootte en ruimte voor toegang en  
 gebruik

Ontwerpconcepten

Barrièrevrij design, Design voor iedereen,
Universeel design



322 323

Twee-zintuigen-principe

Voor slechthorenden of mensen met een visuele beperking 
wordt deelname aan het dagelijks leven vooral mogelijk door 
het principe van de twee zintuigen. Voor mensen die lijden aan 
dergelijke beperking van zintuigen, ontwikkelen zich gedeeltelijk 
andere barrières. Het principe van de twee zintuigen wordt al 
lang toegepast in DIN 18040.

Zien (visueel) en horen (auditief) zijn van groot belang voor de 
waarneming van onze omgeving, gevolgd door: aanraking (tast-
baar), ruiken (reukzin) en proeven (smaak). Bij een barrièrevrije 
constructie, is het dus belangrijk rekening te houden met zowel 
visuele informatieoverdracht, als met aangepaste akoestische 
en tactiele informatie. 

Zelfs ruiken kan, bij een visuele of andere beperking, aanvullen-
de informatie bieden en moet in de planning worden meegeno-
men. Dit wordt belangrijker naar mate een grotere groep men-
sen met een dergelijke beperking de faciliteiten gebruikt.

Bij brand, daarentegen, vormt een gebrek aan reukzin een groot 
gevaar. Toepassing van het twee-zintuigen-principe in de ont-
werpfase vergroot dan ook in zo’n geval de overlevingskansen.

Reukzin speelt een minder belangrijke rol voor het structurele 
ontwerp.

Afhankelijk van de prioriteit, het belang van informatie of het sig-
naal, moet het twee-zintuigen-principe worden toegepast. 

Algemene ontwerpgrondslagen

alarmsignaal,  
noodoproep

1

2

3

informatie  
(eenzijdig)

communicatie  
(wederzijds)

altijd, onvoorwaardelijk 
en heel goed

over het algemeen 
altijd en goed

mogelijk vaak en 
bevredigend

(Twee-zintuigen-principe volgens C. Ruhe)

Prioriteitsniveaus toepassing, twee- 
zintuigen-principe
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Lichtreflectie / contrastniveaus

Contrasten volgens DIN 32975
Door het gebruik van contrasten kan de oriëntatie in het 
openbaar verbeterd worden en gevaren vermeden worden. 
Niet alleen personen met een beperkt gezichtsvermogen 

maar iedereen heeft baat bij vol-
doende contrasten. De DIN 32975 
geeft richtlijnen voor het verstrek-
ken van visuele informatie in de 
openbare leefwereld en dit voor 
algemeen gebruik.

Contrasten kunnen visueel, tac-
tiel en akoestisch waargeno-
men worden. Visuele contrasten 
kunnen bepaald worden door 
licht-variaties, de zogenaamde 
lichtsterktecontrasten. Personen 
met een beperkt gezichtsvermo-

gen worden ondersteund door een contrast-rijke omgeving 
en kunnen zo zelfstandig hun weg vinden. Wanneer zich bij-
voorbeeld handgrepen, douchestangen en deurknoppen van 
de achtergrond onderscheiden, wordt de oriëntatie eenvou-
diger. De contrastrijke vormgeving tussen bedieningselemen-
ten en ondergrond wordt ook op het domein van barrièrevrij 
bouwen naar voren gebracht in de normen met de kernwaar-
den lichtreflectiegraad (LRV) en lichtsterktecontrast (K).

Lichtreflectiegraad LRV

De lichtreflectiegraad LRV (Light Reflectance Value) is een 
waarde die aangeeft hoeveel licht er gereflecteerd wordt op 
een bepaalde plaats. Het LRV ligt tussen 0 en 100, hoe groter 
de waarde des te meer licht gereflecteerd wordt.

DIN 32975 

K ≥ 0,4 voor het oriënteren en leiden

DIN 18040

K ≥ 0,5  voor lichtere oppervlakten

K ≥ 0,7   voor waarschuwingen, bedieningselementen voor 
hulp- en alarmvoorzieningen en schriftelijke informatie

K ≥ 0,8  bij zwart-wituitvoeringen

SIA 500

K ≥ 0,3  voor het oriënteren, leiden en voor grondmarkeringen

K ≥ 0,6  voor waarschuwingen en schriftelijke informatie

LRV1 staat voor lichtreflectiegraad van het eerste vlak 
(bijv. muur).  

LRV2 staat voor de lichtreflectiegraad van het tweede vlak 
(bijv. de handgreep, stang).

Lichtsterktecontrast K
Het lichtsterktecontrast K bepaalt het verschil in lichtsterk-
te tussen twee vlakken. Om het lichtsterktecontrast van een 
voorwerp tot de achtergrond te bepalen, wordt de lichtref-
lectiegraad LRV van de verschillende materialen gemeten. 
Uit deze resultaten wordt het lichtsterktecontrast volgens de 
Michelson-formule berekend:

K= (LRV1 – LRV2) / (LRV1 + LRV2)
voor DIN 32975, DIN 18040, SIA 500

Contrastniveau

Preferente kleurencombinaties:

-    voor opschriften en symbolen: wit op een zwarte, geel op  
 een zwarte, zwart op een gele, wit op een donkerblauwe  
 achtergrond ;

-    om trappen aan te duiden: geel op een donkere ondergrond ; 

-    voor de markering van hindernissen : rood-wit-rood of 
 zwart-geel-zwart.
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Algemene ontwerpgrondslagen

Oriënteringshulpmiddelen

Informatie- en oriënteringshulpmiddelen

Informatie-elementen zoals bijv. aanwijzings- en  waarschuwings-
bordjes, pictogrammen enz. moeten goed verlicht worden. De 
noodzakelijke grootte van letters, pictogrammen of symbolen is 
afhankelijk van de leesafstand. 
Door een contrastrijke vormgeving kan de herkenbaarheid duidelijk 
verbeterd worden. Voor blinden moeten informatie-elementen 
tactiel herkenbaar zijn (reliëfschrift, braille, aftastbare reliëfachtige 
symbolen).
Oriënteringshulpmiddelen moet gemakkelijk te begrijpen zijn en 
zodanig zijn vormgegeven, dat ook rekening gehouden wordt 
met de behoeften van zintuiglijk gehandicapten. Er moet aan-
dacht geschonken worden aan de verschillende behoeften van 
slecht-zienden, blinden, slechthorenden en doven.

Markeringen

Het met een kleur markeren van de eerste en laatste treden helpt 
slechtzien-den het begin en einde van een trap te herkennen. Aan 
de voorkant van de treden moet een markeringsstreep met een 
breedte van ten minste 4 cm worden aangebracht. Ook leuningen 
moeten qua kleur een contrast met de muur vormen, zodat ze beter 
herkend worden door slechtzienden. Voor blinden kan het begin en 
einde van de trap door een andere vloerstructuur en een tactiele 
markering aan de leuning kenbaar gemaakt worden. 

Optische markeringen

Grote glazen vlakken zonder onderverdeling, grote glazen deuren 
en ramen vormen voor iedereen, maar vooral voor slechtzienden 
een risico een verwonding op te lopen. In het bijzonder worden ze 
door slechtzienden te laat waargenomen. Daarom moeten er op 
ooghoogte markeringen op aangebracht worden, die qua kleur een 
contrast vormen met de omgeving.
Reflecterende oppervlaktes dienen vermeden te worden. 

Overzichtelijkheid

Om slechtzienden een betere oriëntering te geven, moeten hori- 
zontale verbindingswegen eenvoudig en duidelijk aangelegd wor-
den. Verlichting moet goed, helder en niet-reflecterend  zijn. De 
verlichtingselementen kunnen ook als oriënteringshulpmiddel in 
één lijn worden aangebracht. Vooruitstekende muurgedeeltes, 
open deur- en raamvleugels, meubilair op onverwachte plaatsen  
of voorwerpen in de doorloop moeten daarom worden vermeden. 
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Algemene ontwerpgrondslagen

Een leuning ondersteunt de opwaartse beweging, beschermt 
tegen valpartijen en voorkomt dat men snel moe wordt.  
Leuningen moeten aan beide zijden van trapopgangen aangebracht 
worden. Het door laten lopen van leuningen bij een trapbordes 
biedt oudere en gehandicapte mensen een continue ondersteuning 
en daardoor meer veiligheid en zekerheid. Voor slechtzienden en 
blinden dient de leuning als oriënteringssysteem. Leuningen moe-
ten daarom ten minste 400 mm voor de eerste traptrede beginnen 
en 400 mm na de laatste traptrede doorgaan. Op deze plekken 
ontstaan anders problemen bij het traplopen. 

De leuning moet op een hoogte van 85 cm worden aangebracht. Is 
een hogere leuning om veiligheidsredenen (bescherming tegen val-
len) noodzakelijk, moet er een tweede leuning op de ergonomisch 
betere hoogte van 850 mm aanwezig zijn.  

Leuningen moeten  ook gebruikt kunnen worden door mensen 
die niet zo krachtig zijn en niet goed vast kunnen pakken. Hier is 
een ronde leuning de beste oplossing, waar de hand omheen kan  
pakken. Een diameter van 30 - 40 mm wordt hier aanbevolen. 
Vooral oudere mensen kunnen niet goed meer iets vastpakken, een 
rond profiel maakt het vastpakken makkelijker.

De leuning moet op voldoende afstand van de muur zodanig 
worden bevestigd, dat de hand er zonder moeite langs past, zon-
der dat hij aan of achter de bevestigingsstukken blijft hangen.  
Leuningen in contrasterende kleuren ten opzichte van de muur kun-
nen door slechtzienden beter waargenomen worden. 

Leuningen
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Bedienbaarheid

Vastpakken

Bij mensen in een rolstoel, mensen met een handicap aan arm  
of hand is het vermogen om iets vast te pakken vaak beperkt. 
Bovendien kan een gereduceerde beweegbaarheid van het  
bovenlichaam het vastpakken nog eens extra moeilijk maken.

Bedienen

Voor mensen met een beperkt grijpvermogen moeten bediening-
selementen goed vast te pakken en te bedienen zijn. Het bedienen 
zelf moet mogelijk zijn zonder een draaibeweging van de hand.

Grote beugelhandgrepen en deurkrukken, eenhendelkranen en 
druk- of tuimelknoppen hebben hier de voorkeur. Hoekige of  
ingelaten bedienings-elementen of elementen met scherpe  
hoeken daarentegen moeten worden vermeden. 

Deurbeslag

Deuren moeten voor mensen met een handicap, in het bijzon-
der met een gereduceerde hand- en armfunctie, maar ook voor  
oudere mensen en kinderen makkelijk te bedienen zijn. Vooral 
brede zware deurbladen en zware, stroeve deursluiters zorgen  
voor problemen. De lichamelijke inspanning voor het openen van 
deuren mag max. 20 N bedragen. Zware deuren (bijv. brand- 
deuren) moeten automatisch openen en sluiten. Bij automatische 
draaideuren moet erop gelet worden, dat het triggermechanisme 
niet aan die kant gemonteerd wordt waar de deur naar buiten  
draait. Aan de binnenkant van draaideuren moet een extra hand-
greep of een doorlopende horizontale steun gemonteerd worden, 
zodat de deur makkelijker dichtgedaan kan worden. Schelpvormige 
handgrepen zijn over het algemeen ongeschikt, handgrepen waar 
tegenaan geduwd moet worden zijn hier beter. 

Algemene ontwerpgrondslagen

Veiligheidsproducten (-PSY)

Preventie van suïcide is noodzakelijk op verschillende niveau’s.  
Een nationaal actieplan voor suïcidepreventie moet een bijdra-
ge leveren aan de aanpak van de suïcideproblematiek en de 
opzet van doeltreffende, regionaal aangepaste structuren voor een  
betere primaire preventie (algemene preventieve maatrege-
len), secundaire (herkenning en behandeling van personen met  
suïcidaal gedrag) en tertiaire preventie (behandeling van personen 
na een poging tot zelfdoding). 

De vereisten op het gebied van sanitaire toepassingen worden zo 
nodig vastgesteld door de ontwerper. Het NORMBAU assortiment 
biedt een keur aan veiligheidsproducten (-PSY) die geschikt zijn 
voor toepassingen bij personen met suïcidaal gedrag in klinieken 
etc.
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Algemene ontwerpgrondslagen

Ruimtelijke vereisten

Breedtes van wegen en gangen

Wegen, hallen en gangen moeten ten minste 1500 mm breed  
zijn – zo kunnen rolstoelgebruikers en voetgangers ongehinderd 
passeren. Nog beter is echter een breedte van 1800 mm, die zo-
wel het passeren van twee rolstoelers, of van een rolstoeler en 
een persoon met een kinderwagen mogelijk maakt. Bij smallere  
breedtes moeten uitwijkmogelijkheden worden voorzien.

Deuren

Deuren moeten een nettobreedte van 90 cm hebben. Dit is de 
bruikbare doorgangswijdte, zonder eventuele beperkingen zoals 
scharnieren of deurklinken. Bij bijv. schuifdeuren wordt de net-
to-breedte 100 – 150 mm minder ten opzichte van de deurkozijn,  
als de voor gehandicapten vereiste beugelhandgrepen worden 
gemonteerd en de deur daarom niet helemaal open kan.  
Deurbladen mogen niet breder dan 1000 mm zijn, en moeten goed 
en makkelijk te bedienen zijn. Bij grotere breedtes is het beter dub-
bele deuren te gebruiken. Daarbij dient men er dan wel op te letten, 
dat de doorgangsvleugel de noodzakelijke breedte heeft. 

Drempels

Drempels en dorpels moeten zoveel mogelijk worden vermeden. 
Zijn ze toch noodzakelijk, mag de hoogte slechts max. 30 mm 
bedragen. Eenzijdige drempels  vormen een veel kleinere hindernis 
als tweezijdige drempels.

Hellingbanen

De stijging van hellingbanen moet zo gering mogelijk zijn, in ieder 
geval niet meer dan 6 %. Dwars verlopende hoogteverschillen 
moeten worden vermeden, het maakt het richting houden voor  
de rolstoeler moeilijker. Indien het hoogte-verschil meer dan 1 m 
bedraagt, moet er additioneel een klimhulpmiddel of lift aanwezig 
zijn. 
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ANSICHTEN

ANSICHTEN

Planningssoftware

Algemene ontwerpgrondslagen

Veiligheid en comfort zijn ondertussen ook van belang in een 
barrièrevrije badkamerplanning. De meeste softwarefabrikan-
ten hebben deze verandering van eisen en vereisten verwerkt 
in de software voor hun badkamerontwerp. Elementen als een 
inloopdouche, een comfortabele opklapbare douchestoel, mul-
tifunctionele handgrepen bij wastafel of toilet, comfortabele 
bedieningselementen en intelligente functies standaard ont-
werpdetails geworden. Een goed design en innovatieve materia-
len zijn essentieel in het ontwerp.

Plattegrond

Aanzicht A Aanzicht B Aanzicht C

Ontwerpvoorbeeld badkamer

ANSICHTENAanzichten
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Ontwerpbereik douche

Ontwerpgrondslagen volgens DIN

Het gebruik van een douche is eenvoudiger en met minder tijd 
mogelijk als het baden. Ook voor gehandicapten, voor ouderen 
of in hun mobiliteit beperkte mensen, die overwegend zelfred-
zaam de dagelijkse hygiëne verrichten kunnen, is het douchen 
makkelijker met een barrièrevrij ontworpen douchegelegenheid. 

Een barrièrevrije douche moet traploos begaanbaar resp. berij-
dbaar zijn en voldoende manoevreerruimte bieden. De vloer in 
het douchebereik moet een hellingsgraad van 2 % hebben, ter-
wijl de tegels of de vloer met een antisliplaag uitgerust moeten 
zijn. 

Douchevoorzieningen volgens DIN 18040-1

De douchevoorzieningen in de sanitaire ruimtes moeten gelijkvlo-
ers aanwezig zijn en mogen niet meer dan 2 cm afhellen. De over-
gang moet bij voorkeur als een hellend vlak aangelegd zijn.

In de douches zijn op een hoogte van 85 cm boven OFF (hart-
maat) horizontale handgrepen voorgeschreven, verder moeten 
ook loodrechte handgrepen gemonteerd worden; eventueel zijn 
meerdere bedieningselementen boven elkaar voorgeschreven 
(bijvoorbeeld handgreep en beslagwerk).

Een opklapbaar douchezitje van minstens 45 cm diep met een 
zithoogte van 46-48 cm is verplicht.

Aan elke zijde van de klapstoel moet een gemakkelijk traploos 
verstelbare steungreep gemonteerd zijn. De bovenzijde van de 
greep moet zich 28 cm boven de zithoogte bevinden, de voorkant 
moet 15 cm boven het zitje uitsteken. De afstand tussen de twee 
verstelbare steungrepen moet 65-70 cm bedragen.

Opmerking: in plaats van een opklapbaar zitje kan ook een mo-
biele en vaste douchestoel gebruikt worden.
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Algemene ontwerpgrondslagen

    Uitvoering voor NORMBAU Steungreep met douchekophouder van allen serien

    Afmeting voor NORMBAU Steungreep met douchekophouder

Rechte uitvoering 
(Douchekophouter rechts)

Rechte uitvoering 
(Douchekophouter rechts)

Linke uitvoering 
(Douchekophouter links)

Linke uitvoering 
(Douchekophouter links)

a = Steungreep zonder doucheglijstang

b = Steungreep met doucheglijstang

c = Douchekophouter
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850

(D) 460- 480

(D)   460- 480
(CH) 460

850

(D) 460- 480

(D)   460- 480
(CH) 460

Naast de principiële vereisten voor het gebruik van de douche 
zijn verschillende varianten voor de inrichting mogelijk : zo zijn 
voor de nodige ondersteuning en voldoende houvast in de dou-
che wandsteunen met of zonder douchekophouder aanbevolen. 
Het monteren van een verstelbaar en opklapbaar douchezitje 
kan ook zeer van voordeel zijn. 

Douchezitjes die direct aan de muur bevestigd kunnen worden, 
met of zonder rugleuning, bieden hulp bij beperkte manoevreer-
mogelijkheden, maken het douchen makkelijker en bieden com-
fort. Al naargelang de beperking of de handicap worden indivi-
duele opklapbare en verstelbare zitjes aangeboden, beklede  
zittingen – met of zonder uitsparing, opklapbare armsteunen,  
met of zonder rugleuning.  

Ontwerpgrondslagen volgens DIN

Voor het overhevelen op het douchezitje kan men ook gebruik 
maken van opklapbare beugels  of van een douchespatscherm 
dat houvast biedt. 

Zeepbakje: Op een hoogte van 850 mm.

Manoevreer- / draairuimte: minimaal 1500 x 1500 mm, in beperkt 
rolstoelaangepaste woningen 1200 x 1200 mm.

Douchegelegenheid: De douche moet drempelloos en berijdbaar zijn. Er dient een antislipvloer te zijn.

Deur:
De deur moet naar buiten opendraaien, als alternatief kan ook een schuifdeur 
gebruikt worden. Een handgreepstang op een hoogte van 850 mm maakt het 
dichtdoen makkelijker. Er kan ook een automatische deuropener aangebracht 
worden.

Alarmering: De alarmering moet uitgerust zijn met een duidelijk hoorbaar akoestisch en een 
optisch signaal. Het treksnoer moet vanaf de vloer bereikbaar zijn (200 mm 
boven de vloer). Treksnoer en signaal-gever moeten gemarkeerd worden: Alarm 
gehandicaptendouche.

Leuning en wandsteunen: Leuning en/of wandsteunen moeten op een hoogte van 850 mm gemonteerd wor-
den. Een douchestang met douchekophouder waarin de handdouche opgehangen 
kan worden moet worden voorzien.

(Opklapbaar) douchezitje: Zitdiepte ten minste 450 mm en zithoogte 480 mm.  
Uitvoeringen met opklapbare armleuningen en beklede zittingen zijn in het  
bijzonder aan te bevelen.

Verdere inrichting: Onderrijdbare aflegplankjes van 300 x 500 mm moeten worden voorzien.  
De montagehoogte moet ook hier 850 mm bedragen.

Contrasten Contrastrijk ontwerp voor ondersteunende oriëntatie, conform DIN 32975.

Anti-ligatuur product
(PSY)

Voor plaatsing bij patiënten met verhoogd suïciderisico, dient rekening gehouden 
te worden met verhoogde veiligheidseisen.

Obesitas Bij gebruik door mensen met overgewicht, dient bij het ontwerp rekening gehouden 
te worden met speciale producten met een verhoogde stoelbelasting tot 300 kg.

    Checklist douche
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Ontwerpgrondslagen volgens DIN

Er kunnen uit de vereisten geformuleerd in de DIN drie belangrijke 
criteria voor de wastafel afgeleid worden :

– de wastafel moet ook zittend gebruikt kunnen worden – het  
 onderrijdbare aspect en de nodige beenruimte moeten  
    gewaarborgd worden ;

– vorm en afmetingen van de wastafel moeten het steunen met 
    de handen en armen mogelijk maken.

Een optimale montagehoogte van de wastafel maakt het  
dagelijkse toilet maken makkelijker voor de betrokkenen en  
eventuele hulpverlenende personen.

Een aan gehandicapten aangepaste wastafel ligt niet alleen qua 
montagehoogte lager ten opzichte van gewone wastafels, hij moet 
ook breder zijn.

De montagehoogte, de vorm van het wastafelframe en het  
inbouwen van een onder stuc weggewerkte (vlakke) sifon zorgt 
ervoor dat de wastafel goed onderrijdbaar is.

Een aangepaste vorm met ronde hoeken en brede steunvlakken 
voor de ellebogen zijn aan te bevelen. 

Ontwerpbereik wastafel

- Onderrijdbaarheid van de wastafel volgens de norm
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Aansluiting 230V

- contactdoos met aardpen
- inbouwverdeelpunt
- opbouwverdeelpunt

 

Ontwerpgrondslagen volgens DIN

Vereisten aan de wastafel De wastafel moet onderrijdbaar zijn met een onder stuc of vlak weggewerkte 
sifon. Er moet rekening gehouden worden met een beenruimte met een diepte 
van minimaal 300 mm en een hoogte van 670 mm. De voorkant van de wastafel 
mag niet hoger zijn dan 800 mm. 
Ergonomisch gevormde frames met steunvlakken voor de armen zijn aan te  
bevelen.

Manoevreer-/ draairuimte Een manoevreerruimte van 1500 x 1500 mm, in beperkt rolstoelaangepaste 
woningen 1200 x 1200 mm is vereist.

Steunbeugels bij de  
wastafel

Links en rechts van de wastafel moeten op een afstand van 100 mm steunen 
aangebracht worden. Dit kunnen vaste steunen zijn.

Papierdispenser, 
zeeppompje, 
handdroger

Zeeppompje, Papierdispenser en handdroger moeten met een hand te bedienen 
zijn. De elementen moeten op een hoogte van 850 mm gemonteerd worden.  
Bij handdoek- en papierdispensers moeten de handdoekjes er een voor een  
uitkomen. Hygiëne- en papier-afvalhouders moeten makkelijk te bedienen zijn.

Spiegel Aanbevelenswaardig zijn ook verstelbare kantelspiegels, in het bijzonder bij  
montage met voorzetwanden.

Tablet Een geschikt tablet moet op een hoogte van 850 mm gemonteerd worden.

Kledinghaakje Kledinghaakjes moeten op een hoogte van 850 en 1500 mm gemonteerd worden.

Contrasten Contrastrijk ontwerp voor ondersteunende oriëntatie, conform DIN 32975.

Anti-ligatuur product
(PSY)

Voor plaatsing bij patiënten met verhoogd suïciderisico, dient rekening gehouden 
te worden met verhoogde veiligheidseisen.

Obesitas Bij gebruik door mensen met overgewicht, dient bij het ontwerp rekening gehouden 
te worden met speciale producten met een verhoogde stoelbelasting tot 300 kg.

    Checklist wastafel
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Wenk : Opklapbare muursteun  
Opklapbare muursteun vario met vloersteun 750 mm voor 
DE, AT, CH, BEL, NDL, LUX.

met vloersteun 800 mm voor FRA.

Ontwerpgrondslagen volgens DIN

De manoevreerruimtes van 1500 x 1500 mm voor toilet en  
wastafel mogen elkaar overlappen, links of rechts naast het  
toilet moet echter een vrije opstelruimte van ten minste  
950 x 700 mm (b x l) blijven. 300 mm afstand van een kant  
van het toilet tot de muur of andere inrichting is vereist.
Het barrièrevrije toilet wordt op een zithoogte inclusief toilet-zit-
ting van 460-480 mm gemonteerd, indien nodig kan er een  
individuele aanpassing van de hoogte plaatsvinden. De zit-
hoogte komt overeen met de gemiddelde zithoogte van  
rolstoelgebruikers en maakt het overhevelen makkelijker. 
Met het vaststellen van deze hoogte is er rekening mee 
gehouden, dat de voeten op de vloer gezet kunnen worden  
en er zo een beter evenwicht bij het zitten bereikt wordt.  
Opklapbare toiletbeugels geven steun bij het gaan zitten en  
opstaan, resp. Het overhevelen bij de rolstoeler.

Ontwerpbereik WC DIN 18040, deel 2
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Ontwerpgrondslagen volgens DIN

Ontwerpbereik WC DIN 18040, deel 1 

Opklapbare muursteun met elektronische schakelaar,  
Aansluiting met montageplaat

Wenk : Opklapbare muursteun met elektronische schakelaar 

Metselwerk met onder stuclaag weggewerkte wandcontact-
doos, binnendiameter 60 mm. 

Lichtgewicht bouwmateriaal met wandcontactdoos in spouw-
muur, freesgatdiameter 68 mm.

Opklapbare muursteun met elektronische schakelaar, 
Aansluiting met rozet

Manoevreerruimtes voor (1500 x 1500 mm) en naast het toilet 
(950 x 950 mm) zijn noodzakelijk om rolstoelgebruikers in de  
gelegenheid te stellen zich in de voor hun geschikte overhevel- 
positie te draaien. Met individuele lichamelijke beperkingen kan  
in openbare gebouwen geen rekening worden gehouden. Daarom  
is er bij het ont-werpconcept een zo groot mogelijk aantal  
mobiliteitsbeperkingen als uitgangspunt genomen. Aan beide zij-
den van het toilet moeten er daarom op een hoogte van 280 mm 
t.o.v. de zithoogte van het toilet opklapbare toiletbeugels gemon-
teerd worden (DIN 18040-1).
Deze beugels moeten aan de voorkant van het toilet 150 mm  
doorlopen. De afstand tussen de opklapbare beugels dient  
650-700 mm te zijn. Een toiletpapierhouder moet aan beide  
zijden in het voorste gedeelte van de beugel aangebracht zijn.  
Voor meer bedieningscomfort en veiligheid kan de alarmering en  
de toilet-spoeling ook in dit gedeelte geïntegreerd worden. 
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Boormal 

Cavere® Care

Inox Care®

Cavere® Care

geschikt voor

Cavere Care / Inox Care

- opklapbare muursteunen / douchegordijnsteun / muursteunen 

Cavere Care

- douchezitje 

geschikt voor 

Nylon Care 

- opklapbare muursteunen / douchegordijnsteun 

Vanaf afgewerkte vloer

Vanaf afgewerkte vloer
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Ontwerpgrondslagen volgens DIN

Alarm Het alarmsignaal moet optisch en akoestisch aankomen, d.w.z. het goed  
functioneren van de alarmering dient regelmatig gecontroleerd te worden.

Principieel moet er op elke verdieping die door een rolstoelgebruiker bezocht kan worden, 
indien mogelijk een barrièrevrij toilet zijn. Alle bedieningselementen met uit- 
zondering van het alarm zijn op een hoogte van 850 mm aangebracht.

Manoevreer-/ draairuimte De minimumruimte is 1500 x 1500 mm, in beperkt rolstoelaangepaste woningen 
1200 x 1200 mm. Voor het overhevelen van rolstoel naar toilet: 950 mm in de 
breedte en 700 mm in de lengte.

Toiletdeur De deur moet naar buiten opendraaien en in geval van nood ook van buiten te  
openen zijn. Een handgreepstang op een hoogte van 850 mm maakt het dicht- 
doen makkelijker. Er kan ook een automatische deuropener aangebracht worden. 

Spoelsysteem De spoeling kan in het voorste gedeelte van de beugels geïntegreerd zijn, er 
kan ook gekozen worden voor een elektronische spoeling. Grote en met een kleur 
gemarkeerde bedieningselementen zijn hier aan te bevelen.

Opklapbare muursteun
DIN 18040-1

DIN 18040-2

De opklapbare muursteunen moeten verticaal en horizontaal automatisch  
opklapbaar zijn. De afstand tussen beide beugels dient 650 -700 mm te  
bedragen. Let op dat de hendels 150 mm buiten de voorzijde van het toilet  
uitsteken en geschikt zijn voor een puntbelasting van ten minste 1 kN.

Positioneer de steunklapleuningen met de bovenzijde 280 mm boven de  
toiletzitting. Ze moeten gebruikt kunnen worden met een minimale krachtsin- 
spanning en gedraaid kunnen worden naar elk gewenst niveau. 
De afstand tussen de leuningen dient 650-700 mm te zijn. Opklapbare steunen 
dienen 150 mm vóór de voorzijde van de toiletpot uit te steken.

Alarmering De alarminstallatie dient met een duidelijk hoorbaar akoestisch en een optisch 
signaal te worden uitgerust. Het treksnoer moet vanaf het toilet, de wastafel of 
de vloer bereikbaar zijn (indien mogelijk 200 mm boven de vloer). Treksnoer en 
signaalgever moeten duidelijk gemarkeerd zijn. Het is aan te bevelen het alarm 
ook in de toiletbeugelste integreren. 

Toiletpot De zithoogte incl. zitting bedraagt 480 mm volgens DIN 18024/-25. De toiletdiepte 
moet 700 mm be-dragen, een hangend model verdient de voorkeur.  De zitting 
moet stabiel zijn, eventueel moet er gekozen worden voor een extra stabiele uit-
voering.

Papierrolhouders Een papierrolhouder moet in elke toiletbeugel geïntegreerd worden.

Contrasten Contrastrijk ontwerp voor ondersteunende oriëntatie, conform DIN 32975.

Anti-ligatuur product
(PSY)

Voor plaatsing bij patiënten met verhoogd suïciderisico, dient rekening gehouden 
te worden met verhoogde veiligheidseisen.

Obesitas Bij gebruik door mensen met overgewicht, dient bij het ontwerp rekening gehouden 
te worden met speciale producten met een verhoogde stoelbelasting tot 300 kg.

    Checklist toilet
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Ontwerpgrondslagen volgens DIN

De badkuip op zich is al een barrière, maar hij biedt uit therapeu-
tisch opzicht en ter ondersteuning van de therapie ook voordelen. 
Daarom wordt in de DIN 18030 die zich nu nog in de conceptfase 
bevindt, geformuleerd dat er rekening gehouden moet worden 
met het achteraf installeren van een badkuip.
De grootte en de vorm van de badkuip moeten zoveel mogelijk 
aangepast zijn. Een aangepaste badkuip maakt het ontspan-
nen baden makkelijker. Een brede badkuiprand en voldoende  
aflegruimte verhogen het comfort.
Met behulp van wandsteunen en beugels voor het in- en uit de 
badkuip stappen, kunnen oudere en gehandicapte mensen zonder 
hulp van anderen in bad gaan zoals ze dat gewend waren. Al naar 
gelang de lichamelijke beperkingen is het aan te bevelen wand-
steunen en beugels aan de zijkant of aan het hoofdeinde van de 
badkuip, of een touwladder te monteren.

Ontwerpbereik badkuip

Een badlift biedt extra ondersteuning. Hiermee blijft het in en uit 
de badkuip komen mogelijk zonder hulp van anderen.  
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Antibac

antibacteriële bescherming
NORMBAU uitgevoerd met Antibacteriel bescherming voor een op-

timale hygienische  bescherming. Het assortiment omvat aangepast 

sanitair, bouwbeslag en deurgrepen.

Wat is antibacteriële bescherming?

Producten van de cavere®-serie en productlijnen met de aanvulling 
antibac worden bij de productie van een antibacterieel werkzame 
stof (Antibac) voorzien. Dit biedt extra antibacteriële bescherming 
voor de producten waardoor de groei van schadelijke micro-or-
ganismen zoals bacteriën, schimmels en meeldauw wordt voor-
komen. Antibac technologie helpt - in combinatie met gewone 
schoonmaakmethoden - de hygiene-standaard te verhogen en 
biedt extra bescherming, waar het ook gebruikt.

Hoe werkt de antibacteriële bescherming in  
NORMBAU producten eigenlijk?
Antibac wordt tijdens het productieproces in de krasbestendige 
poedercoating / polymeer-structuur van het material ingebracht 
en wordt zo evenredig over het product verdeeld. Zodra bacteriën 
in contact komen met het Antibac oppervlak verstoort de techno-
logie de biologische functies waardoor de levenscyclus niet voort-
gezet kan worden en de bacteriën afsterven. NORMBAU producten 
met Antibac bieden een gerichte bescherming van producten. 

Voor hoe lang blijft de antibacteriële bescherming 
effectief?
Aangezien de Antibac bescherming tijdens het productieproces in het 
product is ingebracht kan deze niet worden weggewassen of wegge-
veegd. Antibac beschermt de producten gedurende hun gehele levens-
duur. De antibacteriële eigenschappen van zilver zijn al eeuwen bekend 
en Normbau gebruikt een derde generatie antibacteriële technologie  
gebaseerd op zilver van Antibac.

Getest door onafhankelijke laboratoria
De werking van de Antibac technologie is door een groot aantal testen 
van onafhankelijke labaratoria bewezen en heeft zich ook op lange  
termijn in de praktijk verzekerd van een goede werking.
Binnen Europa staat het product geregistreerd voor alle bedoelde  
toepassingen in overeenstemming met de BPD (Biocidal Products  
Directive) en met de FDA (Food and Drug Administration) in de VS. 

Deze informatie is gebaseerd op standaard laboratorium 
testen (ISO 22196)  en wordt hier gegeven ter vergelijking 
om de antimicrobische activiteit voor niet-openbare ge-
zondheidstoepassingen te staven. 

Onbeschermd

 2 uur 

16 uur 

24 uur 

              Antibac 

antibacteriële 

bescherming

Materiaalomschrijving
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Algemene ontwerpgrondslagen

Serie 925

Om aan de speciale hygiënische eisen in ziekenhuizen, klinieken, 
artsenpraktijken, bejaarden- en verzorgingstehuizen te kunnen vol-
doen, werd er bij de productontwikkeling bijzondere aandacht aan 
de volgende punten geschonken:

Reiniging

Voor het schoonmaken zijn alle producten afneembaar. Door 
het indrukken van de aan de onderzijde aangebrachte rubberen 
afdichting kan het bovendeel van de wandbevestiging afgetrokken 
worden en – ook in de vaatwasser - apart schoongemaakt worden.

Een geheel rondlopende rubberen afdichting aan het wandbeves-
tigingsgedeelte voorkomt het binnendringen van vocht, de holle 
ruimtes worden hermetisch afgesloten.

De rubberen afdichting aan de onderzijde van het bovendeel dicht 
op de plek van de drukknop tegen vocht af. 

Bovendelen en wandbevestiging zijn gemakkelijk schoon te maken 
aangezien gleufjes of beschermhoekjes ontbreken. De oppervlaktes 
zijn glad en de buitencontour van de bevestingsonderdelen door 
schroefafdekkapjes gesloten. 

De rondlopende rubberen afdichting dicht het bevestigingsge-
deelte ook naar de muur af. Bovendien zijn de holle ruimtes van 
achteren door een afdekplaat afgesloten, zodat er geen vocht kan 
binnendringen.

Beveiliging tegen diefstal

De beveiliging tegen diefstal kan indien nodig ingesteld worden. 
Met de meegeleverde binnenzeskantsleutel, die in de boring van de 
rubberen afdichting aan de onderkant wordt gestoken, wordt door 
het draaien van de sleutel met de klok mee tot aan de aanslag, 
het bovendeel als het ware »afgesloten«; het kan er nu niet meer 
afgetrokken worden. De beveiliging wordt nog versterkt door de 
afdekkapjes van de montageschroeven. De demontage door onbe-
voegden wordt hierdoor aanzienlijk lastiger.

Stabiliteit

Bij de productontwikkeling hebben wij reeds rekening gehouden
met de hogere eisen op het gebied van objecten (vandalisme).
De steunvlakken van de wandbevestiging zijn extra groot voor 
meer stabiliteit. De schroefbevestiging gebeurt met lange Spax 
schroeven in multifunctie-muurpluggen. Het bovendeel zit vast  
op de wandbevestiging en de omringende rubberen afdichting.

Montage 

De montagetijd wordt door zelfhechtende aftekensjablonen ver-
kort. De langsgaten zijn horizontaal en verticaal uitgevoerd voor het 
richten van de wandmontage.

Materiaal

Boven- en onderdelen zijn vervaardigd uit het hoogwaardig poly-
amide.
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Ontwerpgrondslagen

Voor de NORMBAU barrièrevrije producten worden bij de ont- 
wikkeling, de materiaalkeuze en de productie de hoogst mogelijke 
maatstaven als uitgangspunt genomen. Onze kwaliteitsproduc-
ten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens DIN 
EN ISO 9001:2008 vervaardigd.

Door de hoge stabiliteit met doorgaande corrosiebestendige  
stalen kern overtreffen onze producten de door de TÜV vereiste 
belastingswaarden.
Met een 4 mm door en door geverfde hoogwaardige nylon 
ommanteling zijn de producten uiterst sterk en onverslijtbaar,  
en  uitermate bestand tegen alle cosmetische producten.

Een gestructureerd anti-slip materiaal op de steunen en beugels 
maakt het vastpakken in een vochtige omgeving als de badkamer 
nog veiliger.

Innovatieve materialen en werkzame stoffen met de antibacteriële 
eigenschappen van Microban verbinden modern research met de 
unieke voordelen van het product in de sanitaire omgeving. Als 
producent nemen wij hiermee een uitzonderlijke positie in. 

Of het nu gaat om openbare of particuliere gebouwen – wij  
verplichten ons in de toekomst  op het gebied van onbeperkte 
toegang tot »de barrière-vrijheid«.
  

NORMBAU barrièrevrije producten 

Nylon 300

Nylon 400

Het     -symbool bevestigt dat de daarmee gemarkeerde  
producten voldoen aan de eisen van de Europese wetgeving.  
De desbetreffende NORMBAU veiligheidsproducten voldoen 
aan de eisen van de Duitse Wet Medicinale Producten  
(Medizinproduktgesetz MPG) en dragen vanaf het wettelijk voor-
geschreven tijdstip (13 juni 1998) het          -symbool.

TÜV 
De organisatie TÜV Product Service , test en geeft certificaten 
aan de sanitaire hulpmiddelen voor personen met een beperking.
Er worden regelmatig interne controles uitgevoerd bij de firma 
Normbau en de organisatie TÜV Rheinland Product Service 
certifiëerd de volgende punten :

•   Statische sterkte test ( zware belasting met een veiligheidsfactor    
      van 1,5)

•    Dynamische sterkte test (practische test met een permanente
      belasting)

•    Controle van de electrische zekerheid voor de oproepfuncties

•     Onderzoek naar de plaatsings- en gebruiksinstructies

•      Productietest , jaarlijkse controle

•   Inspectie van de technische documenten 
•   Nomenclatuur van de stukken en documenten van de fabricatie, 
    technische fiches van de gebruikte materialen, analyserapporten  
   van de risico’s,  Verklaringen van de conformiteit EC, onder de   
     medicinale producten 93/42 /EWC

•    Bewijs van de biologische compabiliteit , klinische evaluatie
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Cavere Care
De gehydrateerde coatingproducten van NORMBAU hebben een glad, 
eenvoudig te reinigen oppervlak. Voor het langdurige behoud van de waar-
devolle deklaag van onze producten dient reiniging en onderhoud met zorg 
te geschieden.
Eenvoudig te verwijderen vuil kan worden afgenomen met een spons en 
water waaraan een neutraal reinigingsmiddel is toegevoegd. Meteen na 
elke reiniging moet de eenheid worden afgespoeld met koud zuiver water. 
Met een zeemlap of reinigings-doekje kunnen strepen en druppels worden 
verwijderd.
Niet schuren of met agressieve zuren of alkaloïde reinigingsmiddelen 
bewerken. Bij eenheden met metalen wapening dient ernstige verontreini-
ging zo snel mogelijk plaats te vinden omdat ingedroogd en oud vuil alleen 
nog verwijderd kan worden met schuurmiddelen, wat het risico op bescha-
diging van de deklaag en verkleuring vergroot.  
De maximale weekperiode voor schoonmaakmiddelen mag niet langer zijn 
dan een uur. Zo nodig kan een volgende schoonmaak-behandeling pas 
volgen na minimaal 24 uur. 
Verwijdering van vettige, vette of roestige vlekken kan geschieden met de 
gebruikelijke alcohol- of toiletreinigers. Ook kleverige substanties kunnen 
zo worden verwijderd. Gebruik voor de reiniging in elk geval geen oplos-
middelen.
Ontsmetting kan zo nodig geschieden met de gebruikelijke oplossingen in 
de voorgeschreven concentraties.
Extra conserverend onderhoud kan een- tot tweemaal per jaar  
plaatsvinden. Breng het conserveringsmiddel aan met een zachte doek. 
Houd u altijd aan de gebruiksaanwijzing van de producent. Gelet op de 
speciale kwaliteiten van de deklaag en het risico van verkleuring adviseren 
we een geschiktheidstest alvorens over te gaan tot daadwerkelijk gebruik.
De kunststofzittingen maakt men best schoon met de in de handel verkrij-
gbare milde reinigings- en ontsmettingsmiddelen, met een laag alcohol-
gehalte.
Gekleurde ontsmettingsproducten kunnen vlekken afgeven.Lange inwerk-
tijd moet ten allen tijde vermeden worden, evenals temperaturen boven 
de 80 graden.

Cavere Chrome
Gebruik bij het schoonmaken van onze Cavere Chrome-producten géén 
schuursponsjes of schuurmiddelen! Vermijd ook het gebruik van oplos-
middelen, zure schoonmaakmiddelen, kalkverwijderaars, huishoudazijn en 
wasmiddelen met azijnzuur.

Reinig het chromen oppervlak met weinig zeep op een vochtige doek. U kunt 
kalkaanslag voorkomen door het armatuur na ieder gebruik af te drogen. Als 
er toch kalkafzetting ontstaat, verwijder dit dan met een milieuvriendelijk 
reinigingsmiddel. Geschikte reinigingsmiddelen slechts korte laten inwerken 
en daarna grondig afspoelen met water.

Bij zeer hard water kan het nodig zijn om regelmatig het chroomoppervlak te 
reinigen. Houd hierbij rekening met het volgende:
- Resten van lichaamsverzorgingsproducten als shampoo, douche-gel of   
 vloeibare zeep dienen snel te worden verwijderd, daar ze anders permanente 
    vlekken kunnen achterlaten.
- Krachtige reinigingsmethoden en agressieve schoonmaakmiddelen kunnen 
   niet alleen de oppervlakken beschadigen, maar ook de binnenkant van de 
   producten aantasten.
- Spuit geen reinigingsmiddel rechtstreeks op het chroomoppervlak. Spuit,  
   in plaats daarvan, een reinigingsproduct op een zachte doek en maak het  
    oppervlak daarmee schoon.
- Spoel na het reinigen het chromen oppervlak grondig af met schoon water.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die zoutzuur, mierenzuur, natriumhy 
    pochloriet of azijnzuur bevatten, omdat deze ernstige schade kunnen ver oorzaken.
- Behandeling kalkvlekken en andere verontreinigingen alleen op de juiste 
    wijze. Indien er schade optreedt als gevolg van onjuist gebruik, valt deze niet  
   onder de garantie.

Inox Care
NORMBAU past in het standaardprogramma het hoogwaardige edelstaal 
1.4301 (A2-AISI 3046) volgens DIN 17440 met 18% chroom, 10% nikkel toe.
Dit uitstekende austenitische edelstaal bezit een bijzondere hoge weers-
tand tegen slijtage, corrosie en abrasie.
Het door NORMBAU toegepaste chroom-nikkelstaal kan voor bijna alle 
toepassingen worden gebruikt. Het materiaal is zowel uiterst geschikt voor 
toepassingen met vaak optredende en zware belasting alsmede voor het 
gebruik in een belaste omgeving.
Men dient er echter wel rekening mee te houden dat zonder onderhoud en 
door de inwerking van agressieve middelen ook edelstaal kan roesten. Een 
beschadiging van de passieve beschermingslaag die zich door het contact 

met zuurstof uit de lucht heeft gevormd, dient in principe te worden ver-
meden.
Bij een geringe belasting heeft het edelstaaloppervlak geen buiten-gewoon 
onderhoud nodig. Bij sterk gefrequenteerde producten of in een agres-
sieve omgeving, zoals bijvoorbeeld zwembad, zeelucht en industrie, zijn 
een regelmatige reiniging en onderhoud noodzakelijk. Hiervoor bestaan 
er speciale edelstaal reinigings-, onderhouds- en conserveringsmiddelen. 
Normaal gesproken kan men voor lichtere verontreinigingen ook de gebrui-
kelijke zuurvrije huishoudreinigers gebruiken. 
Absoluut ongeschikt voor edelstaal zijn reinigers met zout-, citroen- en 
azijnzuur (tegelreiniger) en schuursponsjes van staalwol.
Het corrosiegedrag van edelstaal is bijvoorbeeld in zwembaden sterk 
afhankelijk van de waterkwaliteit. Daarbij dient men erop te letten dat de 
volgende grenswaarden van Chlorideionen ook niet gedurende korte tijd 
worden over- resp. onderschreden:
Chlorideionen max. 150 mg/l   pH waarde 7,0 – 7,8 edelstaal 1.4301  
(A2-AISI 304) 
Voorbeelden van het niet vakkundig onderhoud van roestvrij staal en de 
daaruit voortvloeiende gevolgen:
Gebruik van bewerkingsgereedschap waar resten van normaal staal aan 
zitten. Door het overbrengen van de ferrietdeeltjes wordt corrosie veroorzaakt. 
Gebruik van minderwaardig bevestigingsmateriaal, zoals staalschroeven. 
Door het contact wordt corrosie overgedragen op het edelstaal. 
Na inbouw van de edelstaalartikelen worden deze met een zuurhoudende 
tegelreiniger schoongemaakt. Na korte tijd begint het edelstaal aan alle 
contactpunten te roesten. 
Onopgemerkt aanboren van staalbewapening in beton. Het gevolg is roest 
dat uit de boring loopt en zich afzet op het edelstaal.  
Afzetting van vliegroest op edelstaal. In de lucht kunnen zich ferriethouden-
de deeltjes bevinden, bijvoorbeeld door het slijpen van normaal staal of het 
afslijten van rails. Water met een hoog zout- of chloorgehalte, dat bij het 
water-/luchtcontactpunt een putcorrosie veroorzaakt.
Bij inachtneming van onze adviezen, het gebruik van geschikte reinigings-, 
onderhouds- en conserveringsmiddelen, vakkundige omgang en vermijding 
van bovengenoemde invloeden is het door NORMBAU standaard toegepas-
te edelstaal 1.4301 (A2-ASI 304) op basis van onze ervaring zeer universeel 
en corrosiebestendig. In geval van twijfel raden wij u aan het middel altijd 
eerst op een onopvallende plaats te testen of contact op te nemen met de 
producent.

Nylon Care
NORMBAU past in het standaardprogramma het hoogwaardige 
PA-polyamide, bekend onder de handelsnaam nylon, Ultramid, toe.  
De hiermee geproduceerde producten hebben een glad, gedeeltelijk 
gestructureerd, gemakkelijk te reinigen oppervlak.
Licht verontreinigde delen kunnen met een zachte, even-tueel vochtige 
doek of spons worden schoongemaakt. Bij sterkere verontreiniging advi-
seren wij het gebruik van gebruikelijke afwasmiddelen of allesreinigers, op 
basis van anionische en ionische detergentia met een pH-waarde tussen 
6 en 9.
Vet- en olievlekken kunt u het beste met een in terpentine gedrenkte pluk 
watten verwijderen.
Kalkafzettingen die afhankelijk zijn van de verdampingsomstandigheden en 
door de kunststoffen niet worden be-invloed, kunnen worden verwijderd 
met een gewoon ontkalkingsmiddel in de voorgeschreven verdunning. 
Voor desinfectie – indien noodzakelijk – kunt u normale ontsmet-
tingsmiddelen gebruiken. Zuurhoudende reinigings-, onderhouds-,  
desinfectie- en ontkalkingsmiddelen dienen altijd volgens de  
gebruiksaanwijzing te worden gebruikt. Een zuurgehalte van meer dan 
10 % kan het oppervlak beschadigen waardoor glans en kleur nega-
tief worden beïnvloed. Het gebruik van schurende, sterk zuur- en  
alcoholhoudende reinigings- en onderhoudsmiddelen dient bij kunststoffen 
in principe te worden vermeden. 
De door de producenten aangegeven gebruiksaanwijzingen dienen in acht 
te worden genomen.
Alle zuurhoudende reinigings-, onderhouds-, desinfectie- en ontkalkings-
middelen alleen verdund gebruiken, korte tijd laten inwerken en met voldo-
ende water afspoelen.
Wij raden u aan voor gebruik van een chemisch reinigingsmiddel het te 
behandelen oppervlak eerst op een onopvallende plek te testen. Afdrogen 
doet u na iedere reinigings- en onderhoudsbeurt het beste met een zachte 
doek die niet uitvezelt.

PUR-integraalschuim
De bekleding dient behandeld te worden met milde reinigings- en des- 
infectiemiddelen met een laag alcoholgehalte.
Jodiumhoudende middelen kunnen verkleuring veroorzaken en langdurige 
blootstelling aan kleurbevattende verzorgingsproducten dient te worden 
vermeden.
Ook temperaturen boven 80 ° C dienen vermeden te worden!

Onderhoudsinstructies en reiniging
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a2

L (mm) a1

a2

a1

a2

Kleur 019 : douchegordijn wit met structuur Kleur 051 : douchegordijn wit ovaal patroon

Kleur 054 : douchegordijn wit diagonale strepen

Kleur 052 : douchegordijn grijs ovaal patroon

Douchegordijnen

•  hoogte 2000 mm, breedte … mm,

• voor douchegordijnstangen

• gemaakt uit 100 % Polyester, antibac-  
 terieel, schimmeldodend, verkrijgbaar in :

 - kleur 019 : wit met structuur,

 - kleur 051 : wit ovaal patroon,

 - kleur 052 : grijs ovaal patroon,

 - kleur 054 : wit diagonale strepen,

•  douchegordijn … onontvlambaar,

  - kleur 059 : wit uit Trevira CS, 
  - schimmeldodend,
  - Bouwmateriaal klasse B1, 

  DIN 4102 onontvlambaar,

• wasbaar op 40°, 
 geschikt voor desinfectie tot 60 graden,

• sneldrogend, waterafstotend,

• met messing vernikkelde ogen voor  
 gordijnringen,

• voorzien van een zoom rondom en   
 loodstrip  aan de onderzijde.

• Op aanvraag verkrijgbaar in andere lengten.

tussen twee muren L-vorm U-vorm

Kleur 059 : douchegordijn wit, onontvlambaar

Douchegordijnen
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0787 310 …

0787 320 …

0787 330 …

0787 340 …

0787 350 …

0787 360 …

0787 370 …

0787 380 …

0787 390 …

0787 610 …

0787 620 …

0787 630 …

0787 640 …

0787 650 …

0787 660 …

0787 660 …

0787 670 …

9

11

13

15

16

18

20

22

24

24

27

27

29

33

35

35

39

1200 x 2000 mm

1500 x 2000 mm

1800 x 2000 mm

2100 x 2000 mm

2400 x 2000 mm

2700 x 2000 mm

3000 x 2000 mm

3300 x 2000 mm

3600 x 2000 mm

1200 x 2000 mm 
2400 x 2000 mm

1500 x 2000 mm 
2400 x 2000 mm

1500 x 2000 mm 
2700 x 2000 mm

1800 x 2000 mm 
 3000 x 2000 mm

1800 x 2000 mm 
3300 x 2000 mm

1800 x 2000 mm 
3300 x 2000 mm

2100 x 3600 mm 
3600 x 2000 mm

054 059052051

PG 1900

910 mm

1180 mm

1450 mm

1730 mm 800 mm

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1500 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

1100 mm

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

2000 mm

L (mm)

019

a2

a1a2

1200 x 2000 mm 
2100 x 2000 mm

a1

a2

1100 mm2200 mm

69,00 ¤

79,50 ¤

89,00 ¤

94,50 ¤

98,00 ¤

104,00 ¤

109,00 ¤

117,00 ¤

125,00 ¤

163,00 ¤

167,00 ¤

177,00 ¤

183,00 ¤

199,00 ¤

205,00 ¤

205,00 ¤

213,00 ¤

144,00 ¤ 144,00 ¤

171,00 ¤ 171,00 ¤

197,00 ¤ 197,00 ¤

227,00 ¤ 227,00 ¤

254,00 ¤ 254,00 ¤

281,00 ¤ 281,00 ¤

309,00 ¤ 309,00 ¤

338,00 ¤ 338,00 ¤

366,00 ¤ 366,00 ¤

369,00 ¤ 369,00 ¤

399,00 ¤ 399,00 ¤

424,00 ¤ 424,00 ¤

452,00 ¤ 452,00 ¤

509,00 ¤ 509,00 ¤

537,00 ¤ 537,00 ¤

537,00 ¤ 537,00 ¤

590,00 ¤ 590,00 ¤

83,50 ¤

95,500 ¤

107,00 ¤

112,00 ¤

116,00 ¤

124,00 ¤

131,00 ¤

141,00 ¤

150,00 ¤

196,00 ¤

201,00 ¤

211,00 ¤

218,00 ¤

239,00 ¤

247,00 ¤

247,00 ¤

259,00 ¤

Aantal 
ringen

Douchegordijnstang

ProductcodeTotale lengte Lengte per zijde
Beschrijving 

douchegordijn

Lievering:
 twee douchegordijnen

Douchegordijnen
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Certificaat

 ZERTIFIKAT 

TUV Rheinland of North America, Inc. 
295 Foster Street, Suite 100, Littleton, MA 01460   
 

bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen  

Durch ein Audit, Bericht Nr 4146. 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2015 
erfüllt sind. 

Weitere Auskünfte bezüglich Geltungsbereich dieses Zertifikats und der Anwendbarkeit der 
ISO 9001:2015 Anforderungen können von TRNA bezogen werden. 

Zertifikat-Registrier-Nr. 

74 300 4146 
 Ausgabedatum Gültig bis 
 1. Oktober 2018 29. August 2021 

Revisions datum:01/10/2018 
Zertifizierung von Managementsystemen 

 

 

Normbau GmbH 
 
 

Schwarzwaldstr. 15 
D-77871 Renchen  

Germany 
 

 

für den Geltungsbereich ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und 
anwendet  

 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 
barrierefreien und sanitären Ausstattungen, 

Baubeschlägen, elektronischen Zutritts- 
Kontrollsystemen, Geländern, Handläufen 

und Briefkastensystemen 
 



348 349

Certificaat

 ZERTIFIKAT 

TUV Rheinland of North America, Inc. 
295 Foster Street, Suite 100, Littleton, MA 01460   
 

bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen  

Durch ein Audit, Bericht Nr 4145. 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 14001:2015 
erfüllt sind. 

Weitere Auskünfte bezüglich Geltungsbereich dieses Zertifikats und der Anwendbarkeit der 
ISO 9001:2015 Anforderungen können von TRNA bezogen werden. 

Zertifikat-Registrier-Nr. 

74 300 4145 
 Ausgabedatum Gültig bis 
 1. Oktober 2018 29. August 2021 

Revisions datum:01/10/2018 
Zertifizierung von Managementsystemen 

 

 

Normbau GmbH 
 
 

Schwarzwaldstr. 15 
D-77871 Renchen  

Germany 
 

 

für den Geltungsbereich ein Umweltmanagementsystem  eingeführt hat und 
anwendet  

 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 
barrierefreien und sanitären Ausstattungen, 

Baubeschlägen, elektronischen Zutritts- 
Kontrollsystemen, Geländern, Handläufen 

und Briefkastensystemen 
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Certificaat

        
 
 

 

 
 

  

Zertifikat 
 

  
  

 Prüfungsnorm 
 BS OHSAS 18001:2007 

 

Zertifikat-Registrier-Nr.  01 113 1530775 

 

 Unternehmen: 
 

 Normbau GmbH 
 

 Schwarzwaldstr. 15 
D-77871 Renchen 
Deutschland 
 
  

 

 Geltungsbereich:  Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von barrierefreien und 
sanitären Ausstattungen, Baubeschlägen, elektronischen Zutritts-
Kontrollsystemen, Geländern, Handläufen und 
Briefkastensystemen. 
 

   Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die 
Forderungen der BS OHSAS 18001:2007 erfüllt sind. 

 

 Gültigkeit:  Dieses Zertifikat ist gültig vom 16.10.2018 bis 29.08.2021. 
 Erstzertifizierung 2012;  
Datum des Rezertifizierungsaudits: 20.07.2018;  
Ablaufdatum des letzten Zertifizierungszyklus: 29.08.2018 
 

  

 13.11.2018 

 

  

 TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein · 51105 Köln  

 

 
 

 

   
 

 

www.tuv.com 
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12/2016� Algemene zakelijke voorwaarden (AGB)

 1.0 Geldigheid
 1.1 Onderstaande bepalingen liggen ten grondslag aan alle door ons afgesloten contracten 

betreffende leveringen en prestaties. Ze worden door opdrachtgever bij het verstrekken 
van de opdracht, respectievelijk bij het ondertekenen van het contract, ten laatste echter 
bij het afnemen van de eerste levering/prestatie erkend, en gelden voor de volledige duur 
van de zakelijke verbintenis. Andersluidende bepalingen zijn niet van kracht, ook niet 
als wij die niet nadrukkelijke weerspreken; zulke andersluidende bepalingen uitsluitend, 
als deze in een individuele situatie door ons schriftelijk worden erkend. Onze Algemene 
Voorwaarden gelden eveneens voor toekomstige contracten met de opdrachtgever. Wij 
behouden ons echter het recht voor daartoe de bepalingen te wijzigen. 

 1.2 Deze bepalingen gelden uitsluitend tegenover ondernemers in de geest van § 14 BGB.
 1.3 Alle overeenkomsten, welke tussen ons en opdrachtgever met betrekking tot de uitvoe-

ring van de gesloten contracten worden getroffen, zijn in dit contract schriftelijk weerge-
geven. Mondelijke overeenkomsten voorafgaande aan en tijdens het proces van afsluiten 
van het contract met onze medewerkers, aan wie ter zake geen wettelijke vertegen-
woordiging is verleend, behoeven onze schriftelijke bevestiging om van kracht te zijn. 
Na het afsluiten van het contract moeten mondeling overeengekomen wijzigingen en 
aanvullingen schriftelijk worden bevestigd.

 2.0 Offertes, Afsluiten van het contract, Inhoud van het contract
 2.1 Onze offertes zijn vrijblijvend. Een contract komt pas tot stand nadat wij een opdracht 

schriftelijk hebben bevestigd. Als wij de opdracht niet schriftelijk bevestigen, dan komt het 
contract ten laatste met de uitvoering van de levering tot stand. In die situatie geldt de 
afleverbon als opdrachtbevestiging. Onze schriftelijke opdrachtbevestiging is uitsluitend 
maatgevend voor de wijze en de omvang van de levering. 

 2.2 Alle gegevens in onze drukwerken, catalogi en prijslijsten met betrekking tot maten, 
gewichten, afmetingen en andere technische informatie hebben slechts betekenis als 
beschrijvingen en kenmerken; en kunnen uitsluitend als zijnde „bij benadering“ worden 
beschouwd. De in de branche gebruikelijke afwijkingen zijn toelaatbaar, indien en voor-
zover er niets anders is overeengekomen en voor zover dit geen invloed heeft op de in 
het contract veronderstelde toepassing, de gebruikelijke toepassing of de hoedanigheid. 
Wij behouden ons de in de handel gebruikelijke of technisch niet-vermijdbare afwijkingen 
voor van het voorwerp van het contract, in het bijzonder als zulke afwijkingen worden be-
paald door aanpassing aan de technische levensloop evenals bij seriematige wijzigingen 
door onze toeleveranciers, indien en voorzover opdrachtgever daardoor geen onbillijke 
veranderingen zal ervaren.

 2.3 Mochten - in het kader van de afwikkeling van de contractuele verhoudingen - tussen 
partijen onenigheden ontstaan over de inhoud van technische begrippen en systemen 
op het gebied van informatietechnologie, kwaliteitseisen, formaateisen of dergelijke, dan 
geldt het nakomen van de eisen, gesteld in de ten tijde van het afsluiten van het contract 
geldende Europese normen (EN) als overeengekomen. In geval van wijziging van een 
EN na afsluiting van het contract doch voorafgaand aan de vervaardiging, dan zijn wij 
binnen het kader van redelijkheid gehouden rekening te houden met de eisen, welke in 
de nieuwe norm worden gesteld.

 2.4 Voor zover er niets anders is overeengekomen, is verkoop en levering van apparatuur en 
programmatuur niet afhankelijk van de installatie van deze producten door ons of door 
een derde partij. Dit geldt ook voor het aanpassen van standaardprogrammatuur aan de 
behoeften van de opdrachtgever, evenals voor het aanmaken van individuele program-
matuur.

 3.0 Prijzen en Betaalcondities
 3.1 Onze prijzen zijn uitgedrukt in Euro en gelden als netto prijzen. Eventuele kosten voor 

verpakking en verzending worden additioneel in rekening gebracht. De prijzen worden 
verhoogd met omzetbelasting in de mate van de toepasselijke wettelijke hoogte van het 
tarief. Wijzigingen in de wettelijk bepaalde hoogte van de omzetbelasting worden uits-
luitend bij opdrachtgever aangerekend, voor zover er tussen het moment van afsluiten 
van het contract en het overeengekomen tijdstip van levering of prestatieverlening een 
periode van meer dan vier maanden ligt. 

 3.2 Wij berekenen bij het afsluiten van het contract de overeengekomen prijzen, welke zijn 
gebaseerd op de op dat moment geldende kostenfactoren. Zouden deze kostenfactoren, 
en wel in het bijzonder de kosten van materiaal, lonen, energie, afdrachten, vracht etc etc 
zich wijzigen tussen het moment van het afsluiten van het contract en het overeengeko-
men tijdstip van levering of dienstverlening, dan hebben wij het recht dienovereenkomstig 
de prijs te wijzigen, indien er tussen het moment van afsluiten van het contract en het 
overeengekomen tijdstip van levering of dienstverlening een tijdvak van minder dan vier 
maanden ligt. 

 3.3 Onze werkzaamheden betreffende installatie en onderhoud worden op basis van bestede 
tijd afgerekend, tenzij nadrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen. Afrekening ervan 
geschiedt - op basis van onze urenadministratie - eens per maand, een per kwartaal of 
na voltooide voortbrenging van de prestatie. Op ons verzoek moet opdrachtgever pas-
sende voorschotten verstrekken. Lid 2 en lid 3 van dit artikel gelden voor afname van de 
prestatie niet bij onvolkomen levering van de prestaties.

 3.4 Opdrachtgever moet de arbeidsduur en de arbeidsprestatie van ons installerend en on-
derhoudend personeel bevestigen op het aan hem voorgelegde formulier. De vereiste 
reistijd evenals eventuele wachttijd worden tot de arbeidsduur gerekend.

 3.5 De reiskosten van het installerend en onderhoudspersoneel, en wel in het bijzonder 
reis- en verblijfskosten evenals de meerkosten voor persoonlijke verzorging, worden bij 
opdrachtgever in rekening gebracht.

 3.6 Onze facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaalbaar worden gesteld 
zonder enige aftrek of binnen 8 dagen onder aftrek van 2% betalingskorting. Als datum 
van ontvangst van de betaling geldt de dag waarop het bedrag tot onze beschikking staat 
of de dag waarop onze bankrekening voor deze waarde werd gevalideerd. Wissels en 
cheques worden pas als betaling geboekt op het moment van inlossing ervan. Betalingen 
door middel van wissels moet vooraf schriftelijk worden overeengekomen. Disconto en 
overige kosten verbonden aan het gebruik van wissels, komen ten laste van de opdracht-
gever en moeten direct contact worden voldaan. Het risico van het betalingsverkeer komt 
voor rekening van opdrachtgever. 

 3.7 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd tot verrekening of creditering van betaling, als 
zijn tegenvordering niet door ons wordt bestreden en als die tegenvordering rechtsgeldig 
is vastgesteld. Verrekening met door ons bestreden en/of niet rechtsgeldig vastgestelde 
tegenvorderingen van opdrachtgever is niet geoorloofd. 

 4.0 Betalingsachterstand, Uitstel van betaling, Vermogensverslechtering
 4.1 Bij betalingsachterstand wegens opdrachtgever zijn wij gerechtigd, rente te berekenen 

voor de duur dat de achterstand bestaat tot een hoogte van 8 procentpunten boven het 
basisrentetarief. Het recht, verdergaande aanspraken op schadevergoeding geldend te 
maken, wordt daardoor niet ingeperkt.

 4.2 Wij zijn gerechtigd, in geval van een uitstel van betaling, rente te heffen tot een hoogte 
van 4 procentpunten boven het basisrentetarief. 

 4.3 Als opdrachtgever met een betaling in achterstand geraakt, of als er concrete aankno-
pingspunten zijn voor een aanstaande insolvabiliteit van opdrachtgever, dan kunnen wij 
de voortgaande arbeid aan onderhanden opdrachten staken en de onmiddellijke vooruit-
betaling verlangen van alle vorderingen, inclusief nog niet vervallen vorderingen inclusief 
wissels en termijnbedragen of kunnen wij in die mate passende stellling van zekerheden 
verlangen. Komt opdrachtgever ons verzoek om vooruitbetaling of zekerstelling binnen 
de gestelde termijn niet na, dan zijn wij gerechtigd ons terug te trekken uit het contract 
respectievelijk uit de contracten en de opdrachtgever de tot dan ontstane kosten inclusief 
niet-gerealiseerde winst in rekening te brengen.

 5.0 Levertijd
 5.1 De in het bijzonder overeen te komen levertijd vangt aan op het moment van afsluiten van 

het contract, echter niet voordat opdrachtgever de door hem verstrekken documenten, 
vergunningen, vrijgaven ons heeft bezorgd evenals niet voordat een eventueel overeen-
gekomen aanbetaling door ons is ontvangen. Het nakomen van de termijn van levering / 
prestatieverlening door ons vooronderstelt dat opdrachtgever zijn contractuele verplich-
tingen heeft vervuld.

 5.2 De levertijd wordt geacht te zijn nagekomen, als voorafgaand aan het moment van afloop 
ervan het te leveren voorwerp onze fabriek heeft verlaten of als hem de gereedheid tot 
uitlevering is medegedeeld. Wensen, achteraf geuit door opdrachtgever, met betrekking 
tot wijzigingen of aanvulling, leiden tot navenante verlenging van de levertijd. Datzelfde 
geldt bij het optreden van onvoorziene hindernissen, waarvan de oorzaak niet aan ons is 
toe te schrijven zoals maar niet beperkt tot overmacht, arbeidsdispuut, stakingen, uitslui-
ting, vertraging in de toelevering van essentiële grondstoffen, materialen of onderdelen. 
Datzelfde geldt als de genoemde omstandigheden op voor ons onvoorzienbare wijze bij 
onze toeleveranciers optreden. 

 6.0 Verzoek om levering van prestaties op het gebied van installatie en onder-
houd, termijn van uitvoering

 6.1 Een verzoek aan ons prestaties op het gebied van installatie en onderhoud te leveren 
moeten minstens 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden ingedi-
end.

 6.2 Alle door overmacht bepaalde hindernissen van voorbijgaande aard betreffende de 
levering van prestaties bevrijden ons voor de duur ervan van de door ons aanvaarde 
verplichting tot installatie of onderhoud, in het bijzonder van inzet van personeel in ter-
men van tijdigheid en kwantiteit. Dat geldt ook als overige onvoorzienbare hindernissen 
betreffende het leveren van prestaties zich voordoen, waarvan de oorzaak niet aan ons is 
toe te schrijven, in het bijzonder in geval van brand, overstromingen, maatregelen rondom 
arbeidsdisputen of door overheden getroffen maatregelen.

 6.3 De termijn van prestatieverlening wordt geacht te zijn nagekomen als - voorafgaand aan 
het moment van verstrijken van die termijn - de installatie- respectievelijk onderhouds-
werkzaamheden gereed zijn om door opdrachtgever ter afname beproefd te worden, als 
zulks contractueel is overeengekomen. 5 lid 1 geldt dienovereenkomstig.

 7.0 Levering, Verzending, Risico-overdracht, Verzekering
 7.1 Wij leveren franko af-fabriek, verzendkosten komen ten laste van opdrachtgever. De ver-

pakking wordt tegen de kosten ervan berekend. Bij ontbreken van andersluidende aan-
wijzingen van opdrachtgever zijn wij gerechtigd, echter niet verplicht, uit diens naam en 
onder doorberekening van onze kosten de zending te verzekeren tegen transportschade 
en schade door verlies. Deellevering zijn tot een redelijke omvang ervan toelaatbaar.

 7.2 De goederen worden voor risico van opdrachtgever getransporteerd. Het risico van een 
toevallig totaalverlies gaat ten laatste op het moment van verzending van de te leveren 
onderdelen over op opdrachtgever en wel eveneens ook, als wij nog andere prestaties, 
bijvoorbeeld verzendkosten of installatie op ons hebben genomen. Dit geldt ook bij de-
elleveringen.

 7.3 Als de verzending vertraging oploopt als gevolg van omstandigheden, die te wijten zijn 
aan opdrachtgever, dan gaat het risico over op de opdrachtgever op de dag dat de 
gereedheid voor verzending aan opdrachtgever is medegedeeld.

 8.0 Afname bij prestaties betreffende installatie en onderhoud
 8.1 Voor zover installatie en/of onderhoud voorwerp uitmaakt van onze contractuele presta-

ties, geschiedt de afname na voltooiing van de schriftelijk overeengekomen prestatie. 
Voor zover niet anders is overeengekomen, geschieden onze prestaties met betrekking 
tot installatie en onderhoud onafhankelijk van een eventuele verplichting tot overdracht 
of afstand doen van apparatuur en/of programmatuur.

 8.2 Na het het installeren van programmatuur tonen wij - voor zover dit is overeengekomen 
- door middel van passende afnametests het bestaan van de gegarandeerde eigenschap-
pen aan, evenals van de essentiële programmafuncties conform de overeengekomen 
omvang van de levering.

 8.3 Opdrachtgever is verplicht de prestaties betreffende installatie en onderhoud af te nemen, 
zodra hem de voltooiing van de betreffende werkzaamheden is getoond, die in artikel 8.2 
worden vermeld. De afname wordt in een door beide partijen ondertekend protocol van 
afname bevestigd en gedocumenteerd.

 8.4 De afname mag niet wegens onbeduidende gebreken worden geweigerd. Wij kunnen 
voor het afgeven van de acceptatieverklaring een passende termijn stellen, waarbij geldt 
dat onze prestaties geacht worden te zijn afgenomen na het verstrijken van de termijn.

 9.0 Afnameverzuim
 Als opdrachtgever het voorwerp van het contract niet conform de gestelde periode af-

neemt, dan zijn wij gerechtigd 10% van de overeengekomen prijs onder bijtelling van 
omzetbelasting te vorderen als schadevergoeding voor eventuele schade. Aan opdracht-
gever blijft voorbehouden het bewijs te leveren, dat wij geen of slechts geringe schade 
hebben gelopen. Wij behouden ons voor een daadwerkelijk hogere schade geldend te 
maken. 

10.0 Eigendomsvoorbehoud, Cessie van vorderingen
10.1. Wij behouden ons het eigendom voor op alle door ons geleverde goederen, totdat alle 

vorderingen waaronder de conditioneel bestaande vorderingen inclusief naburige vorde-
ringen, welke wij op opdrachtgever uit onze zakelijke relatie hebben, zijn betaald en dat 
de daarvoor verstrekte wissels en cheques zijn geïnd. Dat geldt voorts bovendien voor 
toekomstige vorderingen. 

10.2 De verwerving in eigendom door opdrachtgever op goederen, geleverd onder voorbe-
houd, is - in geval bewerking en verwerking van zulke onder voorbehoud geleverde goe-
deren tot een nieuwe zaak - conform § 950 BGB uitgesloten. Een eventuele bewerking en 
verwerking door opdrachtgever geschiedt steeds voor ons als opdrachtgever. Bij verbin-
ding en vermenging met andere, niet aan opdrachtgever toebehorende goederen, is ons 
het mede-eigendom gegund in verhouding van de factuurwaarde van onze goederen tot 
die van de andere goederen op het moment van verwerking, verbinding of vermenging. 

10.3 Opdrachtgever mag onze onder voorbehoud geleverde goederen uitsluitend in het ge-
wone handelsverkeer vervreemden en wel uitsluitend zolang hij geen betalingsachter-
stand heeft. Tot enig andere beschikking over de onder voorbehoud geleverde goederen, 
in het bijzonder het verstrekken van zekerheden of verpanding is hij niet gerechtigd. 
Vorderingen ten aanzien van koopsom of arbeidsloon van opdrachtgever, voortkomende 
uit de verdere vervreemding van door ons onder voorbehoud geleverde goederen worden 
reeds nu aan ons gecedeerd en wel tot de hoogte van onze factuurwaarde en tot het mo-
ment van vereffening van al onze vorderingen. Opdrachtgever is herroepelijk gerechtigd 
deze vorderingen in te trekken. Opdrachtgever verplicht zich op verlangen van ons de 
namen van de derde schuldenaars en de hoogte van de vorderingen jegens deze mede 
te delen en ons te voorzien van alle overige inlichtingen en bewijsstukken, opdat wij in 
staat zijn de aan ons overgedragen vorderingen te materialiseren.

10.4 Wij zijn verplicht de ons toekomende zekerheden op verlangen en naar onze keuze in 
zoverre vrij te geven als deze de veilig te stellen openstaande vorderingen met meer dan 
10% overstijgen.

10.5 Bij betalingsachterstand, dreigende opschorting van betaling, in geval van onbevredi-
gende inlichtingen over de kredietwaardigheid respectievelijk vermogenssituatie van 
opdrachtgever, in geval van executie of als wisselprotesten tegen hem worden gevoerd, 
evenals bij het deponeren van een verzoek tot opening van een isolventieprocedure 
betreffende het vermogen van opdrachtgever, zijn wij bevoegd de geleverde goederen 
tot ons te nemen. Opdrachtgever is tot uitlevering verplicht. Alle kosten, verband houdend 
met het terugnemen en te gelde maken van de goederen, worden door opdrachtgever 
gedragen. De kosten van het te gelde maken bedragen zonder bewijsvoering 10% van 
de opbrengsten van het te gelde maken. Ze kunnen hoger of lager worden vastgesteld als 
wij hogere kosten kunnen aantonen of als opdrachtgever lagere kosten kan aantonen. Bij 
betalingsachterstand evenals bij problemen rondom betaling op grond van een wezenlijke 
verslechtering van de vermogensverhoudingen zijn wij daarnaast verder gerechtigd met 
onmiddellijke ingang de bevoegdheden van opdrachtgever te herroepen met betrekking 
tot verdere vervreemding van de onder voorbehoud geleverde goederen en met betrek-
king tot intrekking van aan ons overgedragen vorderingen.

10.6 Opdrachtgever moet ons onverwijld mededeling doen van een verpanding of enig andere 
inperking van de geleverde voorwerpen door een derde partij. Opdrachtgever draagt alle 
voor ons door de verpanding ontstane kosten. 
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11.0 Bijzonderheden betreffende leveringen en prestaties in samenhang  
met de programmatuur

11.1 Voor zover contractueel niets afwijkends is geregeld, verkrijgt opdrachtgever bij de tij-
delijke beschikbaarstelling van programmatuur een niet exclusief en niet overdraagbaar 
gebruiksrecht voor het interne gebruik van de producten, waarvoor programmatuur re-
spectievelijk programma-aanpassingen werden gekeverd.

11.2 Elke andere dan het contractueel overeengekomen gebruik van de programmatuur, aan-
passingen en schakelingen is uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover niet schriftelijk met ons 
een bijzondere licentieovereenkomst werd afgesloten.

11.3 Alle overige rechten op programma‘s, aanpassingen en op documentatie evenals scha-
kelingen, inclusief duplicaten en aanvullingen achteraf blijven aan ons voorbehouden. 
Opdrachtgever moet borgen dat deze programma‘s, aanpassingen, schakelingen en 
documenten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet voor derden toe-
gankelijk zijn.

11.4 Het verwerven van rechten is niet gekoppeld aan het beschikbaar stellen van program-
matuur. Wij behouden ons in het bijzonder de rechten voor met betrekking tot openbaar-
making, verveelvoudiging, bewerking en commercialisering. 

11.5 Het is opdrachtgever verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming de 
programmatuur te wijzigen of te converteren. Reconstructie van ter beschikking gestelde 
programma‘s in andere gecodeerde vormen (decompilatie) evenals overige reconstruc-
tiemethoden van de verscheidene voortbrengingsfasen van de programmatuur („reverse 
engineering“) is uitsluitend toelaatbaar ten behoeve van het wegnemen van fouten of 
voor het uitbreiden van de functionele omvang, echter uitsluitend na onze voorafgaande 
schriftelijke machtiging daartoe.

11.6 Opdrachtgever mag het geleverde programma uitsluitend verveelvoudigen voor zover 
dat voor het gebruik van het programma vereist is. Tot de vereiste verveelvoudigingen 
worden gerekend het installeren van het programma vanaf de oorspronkelijke gegevens-
drager naar het achtergrondgeheugen van de toegepaste apparatuur evenals het inlezen 
van het programma in het werkgeheugen. Bovendien mogen duplicaten principieel uitslui-
tend als vervangend exemplaar worden aangemaakt in het kader van archivering of voor 
het opsporen van fouten. Er mag echter telkens maar één enkel veiligheidsduplicaat wor-
den aangemaakt en bewaard, dat als veiligheidsduplicaat van het beschikbaar gestelde 
programma moet worden gekenmerkt. Het verwijderen van de dupliceerbescherming 
of soortgelijke beschermende programmaroutines is uitsluitend toelaatbaar, indien door 
deze beveiligende mechanismen het storingvrije gebruik van de programmatuur wordt 
ingeperkt. De bewijslast hiervoor berust bij opdrachtgever.

11.7 De beschikbaarstelling van bronprogramma‘s behoeft een separate schriftelijke overeen-
komst. 

11.8 Auteursrechtaanduidingen, serienummers en overige ter identificatie van het programma 
dienende kenmerken mogen onder geen beding worden verwijderd of gemanipuleerd. 
Voor zover originelen voorzien zijn van een naar een auteursrechtbescherming verwij-
zend merkteken, moet opdrachtgever dit merkteken ook op de duplicaten aanbrengen. 

11.9 Voor zover niet anders is overeengekomen, geldt het gebruiksrecht als verstrekt en wel 
telkens per opdrachtbevestiging en levering van de programma‘s, documentatie en na-
derhand geleverde aanvullingen. 

11.10 Opdrachtgever heeft als wezenlijke contractuele verplichting voorafgaand aan de instal-
latie van de programmatuur of de wijziging van de programmatuur de reeds aanwezige 
gegevens en programma‘s in een voor de machine leesbare vorm veilig te stellen en zo-
doende te borgen, dat deze tegen een redelijke inspanning weer kunnen worden hersteld. 

11.11 Opdrachtgever mag programmatuur, die speciaal werd aangepast op zijn behoeften of 
die speciaal voor hem werd vervaardigd, inclusief het gebruikershandboek en de overige 
begeleidende materialen op termijn uitsluitend aan derden vervreemden of schenken, 
als de onvanger verklaart in te stemmen met het jegens hem verder geldend zijn van de 
onderhavige algemene zakelijke voorwaarden. In geval van doorgifte moet opdrachtgever 
de nieuwe gebruiker alle programmaduplicaten en veiligheidsduplicaten overhandigen en 
niet overgedragen duplicaten vernietigen. Na de doorgifte vervalt het recht van opdracht-
gever op het gebruik van het programma. Ten behoeve van beschikbaarstelling op termijn 
van programmatuur aan derden gelden dezelfde regelingen. Ontoelaatbaar is echter het 
beschikbaarstellen in het kader van commerciële verhuur. Het terbeschikkingstellen aan 
een derde partij mag niet plaatsvinden als gegronde verdenking bestaat, dat deze derde 
inbreuk zal maken op de contractuele bepalingen. In geval van terbeschikkingstelling aan 
een derde partij is opdrachtgever verplicht ons de naam en het volledige adres van die 
derde mede te delen.

11.12 Meervoudig gebruik en toepassing in een netwerk
     a) Opdrachtgever mag de programmatuur inzetten op elke hem ter beschikking staand ap-

paraat. Als hij de apparatuur vervangt, dan moet hij de programmatuur wissen op de tot 
dan gebruikte apparatuur. Het gelijktijdig opslaan, in voorraad houden of gebruiken op 
meer dan één apparaat is niet toegestaan.

     b) Het gebruik van de beschikbaar gestelde programmatuur binnen een netwerk of een 
ander computersysteem met een aantal werkstations is niet toegestaan, voor zover op 
die wijze de mogelijkheid tot gelijktijdig meervoudig gebruik wordt gecreëerd.. Voor deze 
situatie moet opdrachtgever het gelijktijdig, meervoudig gebruik onmogelijk maken door 
middel van toegangsmechanismen; anders is hij verplicht ons een bijzondere netwerk-
heffing te vergoeden, waarvan de hoogte zich richt naar het aantal gebruikers, dat op het 
computersysteem is aangesloten. Het gebruik in een netwerkomgeving is pas toegestaan 
na volledige voldoening van de apart overeengekomen netwerkheffing.

     c) Opdrachtgever is verplicht ons schriftelijk het vervangen van apparatuur evenals het 
geplande gebruik van de programmatuur binnen een netwerk schriftelijk te melden.

11.13 Het staat ons vrij de vervaardiging of onderhoud van programmatuur, ook ten aanzien 
van afzonderlijke deelprestaties, over te dragen aan een onderaannemer. Voor zover een 
onderaannemer wordt ingeschakeld, zijn wij voor deze aansprakelijk alsof het onze eigen 
medewerkende voortbrengers betrof. 

11.14 Bij beëindiging van de zakelijke relaties is opdrachtgever verplicht alle originele ge-
gevensdragers, evenals de volledige aan hem te beschikking gestelde documentatie, 
materialen en overige bescheiden te retourneren, voor zover hem deze op termijn ter 
beschikking waren gesteld. De reglementaire teruggave omvat voorts de volledige en 
definitieve verwijdering van alle eventueel aanwezige duplicaten. Wij behouden ons voor 
af te zien te verlangen dat programma‘s worden teruggegeven en gewist, evenals af te 
zien van het verlangen documentatie te vernietigen.

12.0. Medewerking van opdrachtgever
12.1. Bij het omschrijven, inperken, vaststellen en melden van fouten moet opdrachtgever de 

door ons verstrekte aanwijzingen opvolgen en eventueel onze controlestaten toepassen.
12.2. Opdrachtgever moet zijn foutmeldingen en vragen naar vermogen preciseren. Hij moet 

daarbij teruggrijpen op competente medewerkers.
12.3. Tijdens de vereiste testprocessen moet opdrachtgever in persoon aanwezig zijn en hier-

toe competente medewerkers beschikbaar stellen, die gemachtigd zijn te oordelen en te 
beslissen over gebreken, functionele uitbreidingen, functionele inperkingen evenals wij-
zigingen in de structuur van het programma. Op ons verzoek moeten andere werkzaam-
heden met de computerinstallatie voor de duur van de servicewerkzaamheden worden 
gestaakt.

12.4. De hiervoor genoemde bepalingen gelden dienovereenkomstig bij de door ons verschul-
digde prestaties op het gebied van installatie en onderhoud. De assistentie van opdracht-
gever moet borgen dat de werkzaamheden met betrekking tot installatie en onderhoud 
onverwijld na aankomst van ons personeel kan aanvangen en zonder vertraging tot het 
moment van afname door opdrachtgever kunnen worden uitgevoerd. 

12.5. Als opdrachtgever zijn plicht niet nakomt, dan zijn wij zonder aankondiging gerechtigd, 
maar niet verplicht, de door opdrachtgever verplichte handelingen in zijn plaats en op zijn 
kosten uit te voeren. Overigens blijven onze wettelijke rechten en aanspraken onaange-
tast.

13.0 Garantie, Aansprakelijkheid, Verjaring
13.1. Voor onze leveringen en prestaties gelden jegens kooplieden in elk geval de wettelijke 

verplichtingen met betrekking tot beproeving en gebreken.
13.2. Ondernemers, die geen kooplieden zijn, moeten ons duidelijke gebreken binnen een 

termijn van twee weken na ontvangst van de goederen schriftelijk melden, anders is het 
geldend maken van aanspraken op garantieverlening uitgesloten. Voor de bepaling van 
de termijn volstaat de tijdige verzending. Op de ondernemer berust de volle bewijslast 
voor alle voorwaarden voor aanspraak, in het bijzonder voor de gebreken zelf, voor het 
tijdstip van vaststelling van het gebrek en voor de tijdige reclamatie van het gebrek.

13.3. Als een reclamatie ter zake van een gebrek geldend wordt gemaakt, mogen betalingen 
uitsluitend worden achtergehouden tot een omvang die in een passende verhouding staat 
tot het opgetreden gebrek. 

13.4. Wij zijn als volgt voor tijdig gereclameerde gebreken aansprakelijk: 
 Opdrachtgever moet ons de vereiste tijd en gelegenheid bieden alle ons noodzakelijke 

lijkende verbeteringen uit te voeren en vervangende leveringen te doen, anders zijn wij 
bevrijd van aansprakelijkheid voor zulke gebreken. Enkele pogingen tot nawerk of nieuwe 
leveringen zijn toelaatbaar, voor zover dat voor opdrachtgever redelijk wordt geacht. Onze 
verplichting tot garantieverlening vervalt, als wegens opdrachtgever of wegens een derde 
partij zonder onze toestemming herstellingen, beschadigingen of wijzigingen werden aan-
gebracht, die oorzakelijk in samenhang staan tot de geldend gemaakte gebreken. 

13.5. Als nawerk of vervangende levering niet mogelijk is of ten leste is mislukt, danwel als 
deze handelingen onredelijke vertraging oplopen, dan kan opdrachtgever vermindering 
van de vergoeding of terugtreding uit het contract verlangen.

13.6. Uitgesloten zijn alle verdergaande contractuele aanspraken van opdrachtgever jegens 
ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze medewerkende voorbrengers, inclusief 
aanspraken op schadevergoeding op bais van directe of indirecte schade, niet gereali-
seerde winst of voortkomend uit nawerk, tenzij dat het handelt om voorzienbare typische 
schade voortvloeiden uit inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen of op schaden, 
die te wijten is aan vooropgezet respectievelijk grof nalatige inbreuk op verplichtingen. 
Voornoemde uitsluiting geldt niet bij door ons, onze wettelijke vertegenwoorders of me-
dewerkende voorbrengers te vertegenwoordigen schade door schending van lijf, leven 
of gezondheid. 

13.7. De aansprakelijkheid voor verlies van gegevens wordt beperkt tot de typische inspanning 
voor het herstel ervan, welke bij periodieke en risicoconforme aanmaak van veiligheids-
duplicatie zou zijn ingetreden.

13.8. De voornoemde regelingen gelden ook ten gunste van onze medewerkers.
13.9. Beperkt zich onze levering tot programmatuur of delen van programmatuur of tot delen 

van apparatuur of aanvullende voorzieningen bij die aanwezige apparatuur, dan ac-
cepteren wij bij gebrek aan schriftelijke contractuele overeenkomsten anderszins geen 
garantie voor de totale werking van de door ons toegeleverde delen met de andere bij 
opdrachtgever aanwezige of anderszins aangeschafte onderdelen. 

13.10. Ons toepassingstechnische advies in woord en schrift, evenals voorstellen, berekenin-
gen, projecteringen en dergelijke moeten opdrachtgever echter de best mogelijke toepas-
sing van onze producten verklaren. Dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichting, 
zich door eigen toetsing te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor 
de door hem beoogde doeleinden. Kan door een schuldige schending van de op ons 
rustende naburige verplichtingen ook voorafgaand aan de afsluiting van een contract, 
bijvoorbeeld door achterwege gebleven of onjuiste advisering of foutieve instructie, het 
voorwerp van het contract niet conform contract worden toegepast, dan geldt voor onze 
aansprakelijkheid - onder uitsluiting van verdergaande aanspraken van opdrachtgever - 
dienovereenkomstig de regelingen, zoals genoemd in de artikelen 13.4 en 13.5 van deze 
Voorwaarden. 

13.11. Binnen en buiten het contract vallende aanspraken op schade wegens opdrachtgever, 
ongeacht van welke aard en op basis van welke rechtsgrond dan ook, bijvoorbeeld uit 
verschuldigdheid bij contractafsluiting, positieve inbreuk op het contract, ongeoorloofde 
handelingen, vereffenening onder totaalschuldenaren, jegens ons, onze wettelijke ver-
tegenwoordigers en medewerkende voortbrengers zijn in dit geval uitgesloten, tenzij 
het handelt om voorzienbare typische schade voortkomend uit inbreuk op essentiële 
contractuele verplichtingen of waarbij de schade is terug te voeren op vooropgezet re-
spectievelijk grof nalatige inbreuk op verplichtingen. Onverlet van deze uitsluiting van 
aansprakelijkheid blijven aanspraken op schadevergoeding voortkomend uit schending 
van leven, lichaam of gezondheid, welke door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers 
of medewerkende voortbrengers worden vertegenwoordigd.

13.12. De garantieperiode bedraagt twee jaren. Lid 1 geldt niet voor aanspraken op schadever-
goeding, voor zover wij daarvoor conform voornoemde bepalingen moeten instaan.

13.13. Voornoemde bepalingen gelden eveneens voor onze prestaties met betrekking tot instal-
latie en onderhoud.

14.0 Garantie en aansprakelijkheid voor programmatuur
 Als programmatuur deel uitmaakt van het voorwerp van het contract, dan geldt artikel 13 

onder de conditie dat opdrachtgever terkennisneemt, dat het naar de stand der techniek 
niet mogelijk is een volledig vrij van zakelijke gebreken werkend elektronische informa-
tieverwerkende applicatie te realiseren. Met betrekking hiertoe wordt gegarandeerd dat 
programma‘s en documentatie geschikt zijn voor normaal gebruik en een hoedanigheid 
hebben, die bij soortgelijke zaken gebruikelijk is, en welke opdrachtgever van de zaak 
in kwestie ervan kan verwachten. Een uitsluitend auteursrechtelijke inperking van de 
toepassingsmogelijkheid of hoedanigheid blijft buiten beschouwing.

15.0 Verplichting tot geheimhouding en bescherming bij het beschikbaarstellen  
van programmatuur

15.1. Opdrachtgever zal alle informatie vertrouwelijk behandelen, welke hem in het kader van 
de afwikkeling van de zakelijke relatie werd ontsloten en welke uitgaat boven de zuiver 
uiterlijke verschijning van het programma. Dit betreft in het bijzonder informatie over 
de door ons gebruikte methoden en processen evenals documentatie, materialen en 
bescheiden die het programma betreffen.

15.2. Opdrachtgever is verplicht de geheimhouding jegens derden ook via zijn medewerkers 
te borgen, in het bijzonder door de onbevoegde toegang van derden tot het programma 
en de documentatie te verhinderen door het treffen van passende voorzieningen.

15.3. Opdrachtgever zal de geleverde originele gegevensdragers bewaren op een locatie, die 
beveiligd is tegen ongeautoriseerde toegang door derden, en zal zijn medewerkers na-
drukkelijk wijzen op het naleven van de overeengekomen verplichting tot geheimhouding 
en bescherming.

16.0 Slotbepalingen, domicilie, toepasselijk recht, bevoegde rechtbank 
16.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. VN-kooprecht (Convention 

of Contracts for the International Sale of Goods) is uitgesloten. 
16.2. Voor alle huidige en toekomstige aanspraken, voortvloeiende uit zakelijke relaties met 

kooplieden, met rechtspersonen werkzaam in de openbaar bestuur of met vertegenwoor-
digers van een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen wordt Offenburg (D) als bevoegd 
gerecht overeengekomen. Wij zijn echter gerechtigd opdrachtgever ook bij de voor zijn 
zetel verantwoordelijke rechtbank te dagen

16.3. Hetzelfde geldt als opdrachtgever geen algemene rechtbank in het binnenland kent, als 
hij na afsluiting van het contract zijn zetel of gebruikelijk verblijfplaats naar het binnenland 
verlegt of als zijn zetel of gebruikelijke verblijfplaats ten tijde van het instellen van een 
vordering niet bekend is. Bij leveringen naar het buitenland kunnen wij naar onze keuze 
hetzij in de hoofdstad van het land, waar opdrachtgever zijn zetel heeft, vorderingen 
instellen. Bovendien zijn wij in de in lid 1 genoemde gevallen naar onze keuze gerechtigd, 
geschillen die voortkomen uit onze zakelijke relatie - conform de Wet op Akkoord en Ar-
bitrage van de internationale Kamer van Koophandel te Parijs, door een of meer conform 
deze arbitragewet benoende scheidslieden onder uitsluiting van de gewone rechtsvoering 
uiteindelijk te laten besluiten. Het arbitragegerecht moet zijn zetel in Offenburg hebben

16.4. Zouden enkele delen van deze Algemene Zakelijke Voorwaarden niet van kracht zijn, dat 
heeft zulks geen invloed op de werkzaamheid van de afgesloten contracten en de overige 
delen van de Algemene Zakelijke Voorwaarden.

Algemene zakelijke voorwaarden (AGB)� 12/2016
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Over  Allegion 

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale aanbieder van beveiligingsoplossingen met toonaan 

gevende merken als CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® en Von Duprin®. Allegion biedt  

een breed spectrum aan van oplossingen voor particuliere huishoudingen, bedrijven, scholen en  

andere instellingen, waarbij de focus op de beveiliging van toegangsdeuren en toegangsystemen  

ligt. Allegion genereert een omzet van 2 Mrd. US-dollar en verkoopt zijn producten in ongeveer  

130 landen over de gehele wereld.

Meer informatie vindt u onder www.allegion.com

À propos d‘Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) est un fournisseur mondial dans le domaine de la sécurité avec les marques  

stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la  

sécurité et du contrôle d‘accès, Allegion offre une vaste gamme de solutions pour les particuliers,  

les entreprises, les écoles et autres institutions.  Allegion commercialise des produits dans  

130 pays avec un chiffre d‘affaires annuel de 2 milliards de dollars. 

Pour plus d‘information, consultez www.allegion.com 

Duitsland / Allemagne 

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen | Germany
Phone +49 7843 704-0    
Fax +49 7843 704-63
normbau@allegion.com   
normbau.de | allegion.com

België / Belgique

Johan Billiau
Responsable / Verantwoordelijke
GSM +32 476 49 57 80
Office +49 7843 7040
Johan.Billiau@allegion.com

Adviseur technique / Technisch adviseur:

Hafida Ben Smail
GSM +32 468 35 36 33
Hafida.Bensmail@allegion.com 

Dominique Van Eeckhoudt-Foullon
GSM +32 473 71 28 75
Dominique.VanEeckhoudt@allegion.com

Nederland / Pays-Bas

Rob J.M. Kwakkenbos
Sales Manager Hardware Netherlands
Mobile +31 6 47230980
Rob.Kwakkenbos@allegion.com
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