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Inleiding
Met dit Advies op Maat zorgen wij ervoor dat je de producten krijgt die passen bij jouw wensen. Zo
voorkomen we teleurstelling en kan jij maximaal genieten van jouw smart home!
We vertellen je hoe het systeem is opgebouwd en gaan daarna in op jouw situatie en wensen. Aan de
hand van de schets die je hebt ingestuurd geven we aan welke producten je nodig hebt op welke
plekken. Het mooie aan KlikAanKlikUit is dat je het systeem op elk gewenst moment kunt uitbreiden,
daarom doen we altijd een paar aanbevelingen waarvan wij denken dat ze van toegevoegde waarde
zijn voor jou. In dit document vind je ook de handleidingen van alle voor jou relevante producten en
als krijg je een overzichtelijke bestellijst!
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Zo werkt KlikAanKlikUit
KlikAanKlikUit bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Wandschakelaars
Bewegingsmelders
Inbouwmodules
Opbouwstekkers
WiFi Hub

De standaard bediening werkt altijd tussen een zender (bv. een wandschakelaar) en een ontvanger
(bv. een inbouwdimmer). Een zender kan met meerdere ontvangers praten en vice versa. Als
aanvulling op deze standaard bediening kan het KlikAanKlikUit systeem worden uitgebreid met een
WiFi Hub. Hierdoor kun je het systeem ook met je smartphone bedienen, kunnen er timers en scène’s
worden aangemaakt en kun je het systeem zelfs met Google Assistent of Amazon Alexa bedienen.
Met een timer kun je handelingen in huis automatisch uit laten voeren. Laat bijvoorbeeld de verlichting
in je tuin een half uur voor zonsondergang automatisch inschakelen, en weer uitschakelen om 23:00
uur.
Scène’s zijn standaardinstellingen voor je verlichting. Een voorbeeld hiervan is de scène “koken”,
waarbij de verlichting in de keuken op 100% wordt ingeschakeld en de verlichting bij de eettafel wordt
gedimd naar 50%.
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Jouw wensen
Functionaliteiten
Hieronder staan de functionaliteiten die in dit Advies op Maat worden meegenomen. Deze informatie
is gebaseerd op de door jou ingevulde informatie en ons telefonisch contact.

Functionaliteit

✓/

Schakelaars

✓

Verlichting

✓

Zonwering



Alarm



Camera’s



Deurbel



Extra melders: Rook-/ CO-/ lekkage



App-bediening, scène’s en timers

✓
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Plattegrond
De plattegrond hieronder is de leidraad voor het advies. Bij de productenlijst wordt gerefereerd aan
de symbolen en nummers op de plattegrond.
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Advies op maat
In de tabel hieronder staat de benodigde apparatuur voor jouw situatie. In de kolom referentie is te
zien op welke positie op de tekening het component moet worden geplaatst.

Producten
Ruimte
N.v.t.
Woonkamer

Keuken

Plattegrond
n.v.t.
Schakelaar 1
Plafondlamp 1
Losse lamp
Losse lamp
Schakelaar 2
Plafondlamp 2
Plafondlamp 3

Omschrijving
WiFi Hub
Wandschakelaar dubbel
Inbouwdimmer
Opbouwstekker
Opbouwstekker
Wandschakelaar dubbel
Inbouwdimmer
Inbouwdimmer

Totaal

Prijs
€ 99,99
€ 20,99
€ 31,99
€ 20,99
€ 20,99
€ 20,99
€ 31,99
€ 31,99
€ 279,92

Als je de bovenstaande bestelling bij ons plaatst worden de kosten voor het
Advies op Maat (€ 49,99) verrekend met het bestelbedrag!

Aanbevelingen
Met de bovenstaande producten worden alle besproken functionaliteiten gerealiseerd. Hieronder
staan enkele aanbevelingen voor uitbreidingen, deze kun je op elk gewenst moment toevoegen aan je
KlikAanKlikUit systeem!
Ruimte
WC
Hal

Plattegrond
Schakelaar WC
Plafondlamp WC
Schakelaar hal
Plafondlamp hal

Omschrijving
Bewegingsmelder
Inbouwschakelaar
Wandschakelaar dubbel
Inbouwschakelaar

Totaal

Prijs
€ 29,99
€ 26,99
€ 20,99
€ 26,99
€ 104,96

Handleidingen
Alle producten van KliKAanKlikUit kunnen (eenvoudig) zelf geïnstalleerd worden, zie de links naar de
handleidingen hieronder. Wil je liever ontzorgd worden? Uiteraard kunnen wij het ook voor je
installeren! Onze prijzen hiervoor vind onder de handleidingen.
WiFi hub
Wandschakelaar dubbel
Inbouwdimmer
Opbouwstekker
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Prijslijst installatie
Omschrijving
Installatie producten
Installatie aanbevolen producten
Voorrijkosten < 25 km
Voorrijkosten < 40 km
Voorrijkosten > 40

Uren
2,75
1

Tarief
€ 69,00
€ 69,00
€ 50,00
€ 75,00

Totaal
€ 189,75
€ 69,00
€ 50,00
€ 75,00
Op aanvraag

Bestellijst
Hieronder staan de alle producten voor jouw project met de totale aantallen en de totaal prijs.
Omschrijving
WiFi Hub
Wandschakelaar dubbel
Inbouwdimmer
Opbouwstekker

Typenummer
ICS-2000
AWST-9000
ACM-250-LD
ACC-2300

Aantal
1
2
3
2
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Prijs
€ 99,99
€ 20,99
€ 31,99
€ 20,99

Totaal
€ 99,99
€ 41,98
€ 95,97
€ 41,98
€ 279,92

