
BT CERTIFIED: 
U BENT ONZE PRIORITEIT.



10 REDENEN OM LID TE WORDEN 
1.  U wordt steeds als eerste op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

2.  Jaarlijks een bezoek van een specialist van Legrand voor update en evaluatie.

3.  2 jaar extra garantie op BTicino deurcommunicatie producten. 

4.  U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via een specifiek emailadres (btcertified.nl@legrand.nl) 

5.  Als lid heeft u per jaar recht op 2 kosteloze ondersteuningen op locatie.

6.  U bent van harte welkom en mag gebruik maken van onze showroom in Boxtel of Conceptstore in Diegem.  
Zo kunt u uw opdrachtgever kennis laten maken met ons volledige assortiment Deurcommunicatie. 

7.  U kunt kosteloos deelnemen aan trainingen die aangeboden worden door Legrand Nederland.

8.  Uw contactgegevens worden op de website van BTicino vermeld.

9.  U ontvangt een startpakket met onze catalogi en een BT Certified sticker en bouwbord.

10.  U wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan beurzen waar wij met Bticino aanwezig zijn of u ontvangt  
2 toegangskaarten zodat u deze kunt bezoeken

U BENT  
ONZE PRIORITEIT.
Wij, bij Legrand, zijn er van overtuigd dat samenwerking leidt 
tot het beste resultaat. Het BT Certified kwaliteitslabel biedt u 
als installateur tal van voordelen.



INSTALLATEUR NIET-LID BT CERTIFIED

Garantie op BTicino deurcomunicatie producten 2 jaar 4 jaar

Contactgegevens op BTicino.nl ✗ ✓
Sticker en bouwbord ✗ ✓
Nieuwsbrief en documentatie ✗ ✓
Toegangskaarten en/of deelname aan een beurs (BTicino) ✗ ✓
Gebruik showroom Boxtel en Concept Store Diegem ✗ ✓
Jaarlijks bezoek van specialist ✗ ✓
Opleidingen Legrand Nederland € 120,- / opleiding / p.p. Gratis

Aantal kosteloze ondersteuningen op locatie per jaar ✗ 2

BENT U OVERTUIGD VAN DE VOORDELEN? 
DAN BENT U VAST BENIEUWD NAAR DE VOORWAARDEN.

- Meerdere monteurs, werkvoorbereiders, projectleiders hebben de training BTicino 
deurcommunicatie succesvol afgerond en houden kennis up to date door deel te nemen aan 
vervolgtrainingen. (Minimaal aantal deelnemers af te stemmen met Legrand)

-  Actief delen van projectinformatie

-  Heeft een sterke voorkeur voor BTicino deurcommunicatie en past dit toe waar mogelijk

-  Draagt zorg voor het op de juiste wijze installeren van de producten

OPLEIDINGEN 
BT Certified installateurs kunnen kosteloos deelnemen aan opleidingen bij Legrand Nederland*  
(Normale prijs voor niet leden: € 120,- excl. BTW /per persoon).

*  Dit is niet alleen van toepassingen op trainingen Deurcommunicatie maar alle producttrainingen van Legrand Nederland.

DE VOORDELEN 



LEGRAND NEDERLAND B.V.
Postbus 54
5280 AB Boxtel

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

CONCEPT STORE
Steenkoolkaai 10
1000 Brussel

T +32 (0)2 719 54 81
F +31 (0)411 68 28 95
I www.conceptstore.be
 Open van dinsdag tot zaterdag

WILT U BT CERTIFIED  
INSTALLATEUR WORDEN ?  

Neemt u dan contact met ons op. 

Met vriendelijke groeten, 
BT Certified team
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