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Speciale aanwijzingen

1.

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen in deze prijslijst
vermeld in euro per stuk

2.

De prijzen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht
voor om onze prijzen aan te passen aan het actuele
prijspeil.

3.

Met het verschijnen van deze prijslijst geldig vanaf
1.1.2023, komen alle voorgaande prijsopgaven te vervallen.

4.

De prijzen in deze prijslijst zijn adviesprijzen exclusief
montage.

5.

Alle prijzen zijn exclusief btw. Deze wordt apart in
rekening gebracht.

6.

Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen
voorbehouden.

7.

Stand 11.2022

WEEE-Reg.-Nr. DE 85643571
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OMEGA FLEX

OMEGA FLEX systeem

OMEGA FLEX biedt een hoge mate van flexibiliteit voor toegangscontrolesystemen dankzij de vele mechatronische en elektronische sluitapparaten.

Door hun veelzijdigheid bieden de 13,56 Mhz RF-ID technologieën
‘MIFARE’ en ‘LEGIC’ extra veiligheid en tegelijkertijd multifunctionele toepasbaarheid.

De elektronische cilinders en elektronische beslagen bieden
in combinatie met wandlezers voor de bediening van deurconfiguraties allround oplossingen voor vrijwel elke situatie.

Eenvoudige combineerbare programmeerconcepten staan garant voor voordelige en comfortabele mogelijkheden voor maatwerkoplossingen die in vrijwel elk bedrijf passen.

Elektronische cilinders

Elektronische beslagen voor
buiten- en binnendeuren

Elektronische beslagen voor
binnendeuren

Wandlezers voor automatische
oplossingen

voor snelle en eenvoudige mon- Mechanisch beslag vervan- snel te monteren. Gewoon zoals slagbomen en schuifdeutage, passen op elk slot.
gen zonder boren, weersbe- het mechanische deurbeslag ren of voor het aansturen van
stendige toegangsmogelijk- vervangen.
individuele systemen.
heden creëren met optimale
inbraakbeveiliging

Softwareoplossingen en programmeertools

Sluitmedia

voor eenvoudig beheer, van
woningen tot complexe
toegangssituaties

Combisleutel of keycard, voor Veilige en flexibele oplossing Probleemoplosser als deuren
elke toepassing het juiste voor thuis en kantoor
automatisch vergrendeld moemedium
ten worden
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Home & Office-Set

Motorcilinder CEMO

Technische wijzigingen voorbehouden

OMEGA FLEX

Elektronische cilinders
ID-System MIFARE of LEGIC

Dubbele cilinder
F815DK

Dubbelknop-antipaniekcilinder
F815DK-x-AP

Dubbele knopcilinder
voor overbrengingsloten
F815DK-X-GS

Blindcilinder
F802/13-x

Antipaniek-blindcilinder
F802/13-x-AP

Blindcilinder voor
overbrengingsloten
F802/13-x-GS

Technische wijzigingen voorbehouden

Voor eenzijdige identificatie met elektronische sluitmedia
Optische rood/groensignalering door ingebouwde lichtring
Akoestische indicatie via geïntegreerde beeper
Van buitenaf sluiten alleen met geautoriseerd sluitmedium,
binnenzijde permanent sluitend met mechanische knop
J Basislengte: 27,5 mm/27,5 mm (binnen/buiten), totaal max. 65
mm
J Afwerking: roestvrij staal
J Wordt geleverd met batterij en speciale bevestigingsschroeven
J
J
J
J

Productbeschrijving als F815DK, afwijkingen:
J ingebouwde antipaniekmodule voor automatisch terugzetten
van de meenemer
J Positie van de meenemer gedefinieerd. (Deze cilinder mag alleen in sloten worden geplaatst waarvoor deze is toegestaan)
J Basislengte: 32,5 mm/27,5 mm (binnen/buiten), totaal max. 65
mm.
Productbeschrijving als F815DK, afwijkingen:
J ingebouwde module met aanslagfunctie/meenemerstop voor
zeer lichtlopende overbrengingsloten.
J Basislengte: 32,5 mm/27,5 mm (binnen/buiten), totaal max. 65
mm.
Voor identificatie met elektronische sluitmedia van buitenaf
Optische rood/groensignalering door ingebouwde lichtring
Akoestische indicatie via geïntegreerde beeper
Van buitenaf sluiten alleen met geautoriseerd sluitmedium
Basislengte: 27,5 mm/27,5 mm (binnen/buiten), totaal max. 65
mm
J Afwerking: Roestvrij staal
J Wordt geleverd met batterij en speciale bevestigingsschroeven
J
J
J
J
J

Productbeschrijving als F815DK, afwijkingen:
J binnenzijde blind, zonder functie.

Productbeschrijving als F802/13, afwijkingen:
J Ingebouwde module met aanslagfunctie/meenemerstop voor
zeer lichtlopende overbrengingsloten
J Basislengte: 32,5 mm/27,5 mm (binnen/buiten), totaal max. 65
mm
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OMEGA FLEX

Elektronische cilinders
ID-System MIFARE of LEGIC
Dual cilinder

Productbeschrijving als F815DK, afwijkingen:
J Voor identificatie met elektronische sluitmedia aan beide zijden
J Van buitenzijde en binnenzijde alleen te bedienen met geautoriseerd sluitmedium
J Toegangsrechtenfunctie aan een zijde

F815DK-X-II

Halve knopcilinder

Productbeschrijving als F815DK, afwijkingen:
J Halve cilinder met elektronische knop aan de buitenzijde
J Van buitenzijde alleen te bedienen met geautoriseerd
sluitmedium
J Basislengte: 27,5 mm tot hart meenemer, tot max. 32,5 mm

F815DK-x-1/2

1.7 mm
ø 30 mm

ø 30 mm

11 mm

25 mm

50 mm

Verlengde dubbele cilinder
Dubbele cilinder
Binnenzijde / maten in mm
87.5

...

72.5

(antipaniek en GS vanaf 32,5)
...

62.5

...

32.5

27.5

(antipaniek en GS vanaf 32,5)
27.5

32.5

Maximale asmaat 87,5 mm, verlenging per 5 mm

...

Buitenzijde / maten in mm

62.5

...

72.5

...

87.5

Maximale asmaat 87,5 mm, verlenging per 5 mm

ø 30 mm

1.7 mm

50 mm

Verlengde halve cilinder
Halve cilinder

(antipaniek en GS vanaf 32,5)
27.5

32.5

...

Buitenzijde / maten in mm

62.5

...

72.5

...

87.5

Maximale asmaat 87,5 mm, verlenging per 5 mm
Voorbeeldbestelling elektronische cilinders
Variant

Lengte (K)

Lengte (S)

Weerbescherming Inbraakbeveili0 = zonder
ging

Artikelnummer ID
System

/T; /TV; /NET

Binnenzijde

F815DK-M

/TV

32,5

37,5

0

F815DK-L

/NET

27,5

32,5

0

MIFARE / LEGIC
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Buitenzijde

Coating

Overige opties

-SB

- HYG

0

-VdS

0

met A-knop

0 = zonder

0 = zonder

0 = zonder

Technische wijzigingen voorbehouden

OMEGA FLEX

Elektronische cilinders

OMEGA FLEX dubbele knopcilinder
Artikelnummer

F815DK-L/T
F815DK-M/T
F815DK-X/T
(-K)
F915DK-x/x
F615DK-x/x
F615DK-x/x

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX dubbele knopcilinder,

435,00

OMEGA FLEX dubbele knopcilinder,

385,00

variant Time ID System LEGIC

variant Time ID System MIFARE

Meerprijs voor Knopcilinder met twee knoppen in korte uitvoering voor glazen deuren.
Basislengte binnenzijde = 22,5 / buitenzijde = 27,5

0,00

Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90

55,00

Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rond profiel

35,00

Basislengte: binnenzijde = 27,5 / buitenzijde = 32,5

OMEGA FLEX dubbele knopcilinder

ID System MIFARE
Uitvoering met Zwitsers rond profiel
Korte uitvoering,
voor glazen deuren
Basislengte binnenzijde = 22,5 / buitenzijde = 27,5

470,00

OMEGA FLEX antipaniek cilinder
Artikelnummer

F815DK-L-AP/T
F815DK-M-AP/T
F915DK-x-AP
F615DK-x-AP

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX antipaniek cilinder,

535,00

OMEGA FLEX antipaniek cilinder,

485,00

variant Time ID-systeem LEGIC
Basislengte: binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5
variant Time ID-systeem MIFARE
Basislengte: binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5

Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90

55,00

Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rond profiel

35,00

Basislengte: binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 32,5
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5

OMEGA FLEX dubbele knopcilinder voor overbrenging-sloten
Artikelnummer

F815DK-L-GS/T
F815DK-M-GS/T
F915DK-X-GS
F615DK-X-GS

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX dubbele knopcilinder (GS),

535,00

OMEGA FLEX dubbele knopcilinder (GS),

485,00

variant Time ID-systeem LEGIC
Basislengte: binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5
variant Time ID-systeem MIFARE
Basislengte: binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5

Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90

55,00

Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rond profiel

35,00

Basislengte: binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 32,5
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5

Technische wijzigingen voorbehouden
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OMEGA FLEX

Elektronische cilinders

OMEGA FLEX knop-blindcilinder
Artikelnummer

F802/13-L/T
F802/13-M/T
F902/13-x
F602/13-x

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX knop-blindcilinder,

435,00

OMEGA FLEX knop-blindcilinder,

385,00

variant Time ID-systeem LEGIC

variant Time ID-systeem MIFARE

Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90

55,00

Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rond profiel

35,00

Basislengte: binnenzijde = 27,5 / buitenzijde = 32,5

OMEGA FLEX anti-paniek-blindcilinder
Artikelnummer

F802/13-L-AP/T
F802/13-M-AP/T
F902/13-x-AP
F602/13-x-AP

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX anti-paniek-blindcilinder,

535,00

OMEGA FLEX anti-paniek-blindcilinder,

485,00

variant Time ID-systeem LEGIC
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5
variant Time ID-systeem MIFARE
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5

Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90

55,00

Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rond profiel

35,00

Basislengte: binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 32,5
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5

OMEGA FLEX blindcilinder voor overbrenging-sloten
Artikelnummer

F802/13-L-GS/T
F802/13-M-GS/T
F902/13-X-GS
F602/13-X-GS

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX blindcilinder (GS),

535,00

OMEGA FLEX blindcilinder (GS),

485,00

variant Time ID-systeem LEGIC
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5
variant Time ID-systeem MIFARE
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5

Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90

55,00

Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rond profiel

35,00

Basislengte: binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 32,5
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5

Opties voor blindcilinders
Artikelnummer

Omschrijving

-HISL

Meerprijs voor uitvoering met sluithulp

65,00

342063V

Sluitknop -J

65,00
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Meerprijs in EUR
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OMEGA FLEX

Elektronische cilinders

OMEGA FLEX dubbelzijdig lezende cilinder
Artikelnummer

F815DK-L-II/T
F815DK-M-II/T
F915DK-x-II/x
F615DK-x-II/x

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX dubbelzijdig lezende cilinder,

565,00

OMEGA FLEX dubbelzijdig lezende cilinder,

485,00

variant Time ID-systeem LEGIC

variant Time ID-systeem MIFARE

Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90

55,00

Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rondprofiel

35,00

Basislengte: binnenzijde = 27,5 / buitenzijde = 32,5

Verlengingen
Meerprijs in EUR

K en S aangeven

totale lengte groter dan 65 mm tot een totale lengte van 125 mm, één prijs

29,00

totale lengte groter dan 125 mm tot een totale lengte van 145 mm, één prijs

55,00

totale lengte groter dan 145 mm tot een totale lengte van 175 mm, één prijs

85,00

OMEGA FLEX halve cilinder met knop
Artikelnummer

F815DK-L-1/2/T
F815DK-L-1/2/T
F815-L-V/102

F815DK-M-1/2/T
F815-M-V/102

F915DK-x/1/2
F615DK-x/1/2

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX halve cilinder met knop,

435,00

OMEGA FLEX halve cilinder met knop,

435,00

OMEGA FLEX halve cilinder,

465,00

OMEGA FLEX halve cilinder met knop,

385,00

OMEGA FLEX halve cilinder,

415,00

variant Time ID systeem LEGIC
variant Time ID systeem LEGIC

Variant Time ID-systeem LEGIC
Uitvoering met draaihendel met geveerde meenemer, voor automatisch sluiten van de
draaihendel
variant Time ID systeem MIFARE

Variant Time ID systeem MIFARE
Uitvoering met draaihendel met geveerde meenemer, voor automatisch sluiten van de
draaihendel

Meerprijs voor brandwerende uitvoering tot T90

55,00

Meerprijs voor uitvoering met Zwitsers rondprofiel

35,00

Basislengte: binnenzijde = 10 / buitenzijde = 32,5

Opties voor halve cilinders
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

-MS

Uitvoering van halve cilinder voor toepassing in lichtdraaiende meubelsloten,
zwenkgrepen voor IT-racks etc.

Meerprijs in EUR

0,00

Verlengingen
Artikelnummer

S aangeven

Meerprijs in EUR

lengte groter dan 32,5 mm gemeten vanaf hart meenemen tot 62,5 mm, één prijs

29,00

lengte groter dan 62,5 mm gemeten vanaf hart meenemen tot 72,5 mm, één prijs

55,00

lengte groter dan 72,5 mm gemeten vanaf hart meenemen tot 87,5 mm, één prijs

85,00

Technische wijzigingen voorbehouden
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OMEGA FLEX

Elektronische cilinders

Varianten
Artikelnummer

Benaming

Meerprijs in EUR

/TV
Variant Time – Virtueel netwerk V-NET
Uitsluitend ID-Sys- Toegangsrecht in het sluitmedium
tem MIFARE
Offline, met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000

Zonder meerprijs

/T

Zonder meerprijs

gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via RF-stick

/NET

Variant Time,

met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen
Time, Offline, maximaal 5000 sluitmedia
met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000
gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via mastermedia en RF-stick

Variant Online

met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen en draadloze verbinding
Time, Online via CEStronics RF-NET, maximaal 5000 sluitmedia
met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000
gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via mastermedia en RF-stick of Access-Points

105,00

Opties voor cilinders
Artikelnummer

-SKG

Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

VdS BZ+, versie met boor- en trekbeveiliging cf. VdS 2156

95,00

Weersbestendige uitvoering cf. IP65

55,00

Softtouch-coatings van de knoppen voor een betere haptiek, kleur zwart

65,00

Uitvoering voor veiligheidsbeslagen

85,00

MPOL

Kleur van de elektronische cilinder, buitenknop, binnenknop (alleen knop H of ST) en
cilinderhuis in kleur messing gepolijst.

40,00

DUBR

Kleur van de elektronische cilinder, buitenknop, binnenknop en cilinderhuis in kleur
brons, PVD gecoat

49,00

MMGB

Kleur van de elektronische cilinder, buitenknop, binnenknop en cilinderhuis in kleur
messing, PVD gecoat

40,00

-WP
-ST
-SB

SKG*** versie met boor- en trekbeveiliging
Inbraakwerende uitvoeringen worden altijd weersbestendig uitgevoerd cf. de richtlijnen
voor sluitcilinders en knoppen

Niet geschikt voor gebruik in corrosieve atmosfeer (zeelucht, zout water)

Met verhoogde boor- en trekbeveiliging
geschikt voor beslagen met uittrekbeveiliging/deuren met uitboring voor kerngat

Accessoires en losse onderdelen voor cilinder
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

342068V

Elektronische reserveknop Standaard, uitvoering LEGIC

240,00

342069V

Elektronische reserveknop brandwerende variant, LEGIC

280,00

342057V

Elektronische reserveknop Standaard, uitvoering MIFARE

190,00

342070V

Elektronische reserveknop brandwerende variant, MIFARE

230,00

342280V

Knophuls (met verlichte ring)

25,00

342222V

Knopborgring met afdichting

7,50
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OMEGA FLEX

EF815DK
EF915DK
EF815DK-1/2
EF915DK-1/2
EF802/13
EF902/13
EF815DK-AP
EF915DK-AP
EF815DK-GS
EF915DK-GS
EF815DK-II
EF915DK-II
EF802/13-AP
EF902/13-AP
EF802/13-GS
EF902/13-GS

Reserve-dubbele knopcilinder-module standaard

195,00

Reserve-dubbele knopcilinder-module brandwerende variant

235,00

Reserve-halve cilinder-module standaard

195,00

Reserve-halve cilinder-module brandwerende variant

235,00

Reserve-blindcilinder-module standaard

195,00

Reserve-blindcilinder-module brandwerende variant

235,00

Reserve-antipaniek-cilinder-module standaard

365,00

Reserve-antipaniek-cilinder-module brandwerende variant

405,00

Reserve-transmissieslot-cilinder-module standaard

335,00

Reserve-transmissieslot-cilinder-module brandwerende variant

375,00

Reserve-dubbelzijdig lezende cilinder-module standaard

245,00

Reserve-dubbelzijdig lezende cilinder-module brandwerende variant

285,00

Reserve-anti-paniek- blindcilinder-module standaard

335,00

Reserve-anti-paniek-blindcilinder-module brandwerende variant

375,00

Reserve-transmissieslot-blindcilinder-module standaard

335,00

Reserve-transmissieslot- blindcilinder-module brandwerende variant

375,00

Basislengte binnenzijde = 27,5 / buitenzijde = 27,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder
Basislengte binnenzijde = 27,5 / buitenzijde = 32,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder
Basislengte binnenzijde = 10 / buitenzijde = 27,5
Meerprijs voor verlengingen als halve cilinder

Basislengte binnenzijde = 27,5 / buitenzijde = 32,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele halve cilinder
Basislengte binnenzijde = 27,5 / buitenzijde = 27,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder
Basislengte binnenzijde = 27,5 / buitenzijde = 32,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 32,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 32,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder
Basislengte binnenzijde = 27,5 / buitenzijde = 27,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder
Basislengte binnenzijde = 27,5 / buitenzijde = 32,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 32,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 27,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder
Basislengte binnenzijde = 32,5 / buitenzijde = 32,5
Meerprijs voor verlengingen als dubbele knopcilinder

Technische wijzigingen voorbehouden
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OMEGA FLEX

EF815V/102

342284V

12

Losse halve cilinder,

uitvoering met draaihendel met geveerde meenemer, voor automatisch sluiten van de
draaihendel
Basislengte binnenzijde = 10/ buitenzijde = 27,5
Meerprijs voor verlengingen als halve cilinder

Reserve-mechanische knop voor OMEGA FLEX-cilinder

235,00

55,00

Technische wijzigingen voorbehouden

OMEGA FLEX

Elektronische cilinders

Accessoires en losse onderdelen voor cilinder
Artikelnummer

247615F

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

Reserve lithiumbatterijen CR2

35,00

Transport-master

25,00

CES-bouwsleutel met speciale magneet

25,00

Montageset F815DK

59,00

342220V

CES ratelsleutel voor het losmaken van FLEX-cilinderknoppen

95,00

342276V

CES steeksleutel voor OMEGA FLEX elektronische knoppen

29,00

Contactreinigingsstift

10,00

Alternatieve knoppen aan de binnenzijde voor dubbele knopcilinder

55,00

342492
342504V
342184V

342394V

Verpakking van 5 stuks

voor inschakelen van de transportfunctie bij OMEGA FLEX-cilinders met batterij
voor omzetten van OMEGA FLEX-cilinders van transportfunctie naar bedrijfsmodus
Montageset voor alle OMEGA FLEX-cilindervarianten bestaande uit:
CES-steeksleutel,
torxbit en CES-bouwsleutel met magneet

voor perfecte reiniging van contactpunten van deurknoppen
A-knop,
H-knop,
E-knop,
F-knop,
CT-knop,
ET-knop,
CR-knop,
J-knop,

Meerprijs per knop, ongeacht de uitvoering

A-knop

H-knop

Technische wijzigingen voorbehouden

E-knop

F-knop

CT-knop

ET-knop

CR-knop

J-knop
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OMEGA FLEX

Elektronische beslagen
Langschild ILS
Langschild ILS

OMEGA FLEX ILS
Multi-ID-System 13,56 MHz, LEGIC en MIFARE
Variant Time
Uitvoering als smalschild (N)
Weersbestendige uitvoering, geschikt voor buitendeuren
zonder gebeurtenisregistratie en tijdprofielen
Brandwerende uitvoering, geschikt voor brandwerende deuren tot T120
Geschikt voor deuren volgens EN 179
Buiten/binnen roestvrij staal met tweezijdige U-vormige klink
(Standaard H11-0)
Programmeren via Mastercard of RF-stick

Voorbeeldbestelling: ILS
Artikelnr.

MulV
Typ
D
HO
HI
HD
ti-ID-SysVariant Uitvoe- Optioneel Opt.
UitvoeKruk
tem
ring
boorgat binnen- ring kruk richting
LEGIC
greep
en
MIFARE
/N, /NV, N, W, O, I Kortschild
/T, /TV, /
NET

ILS

/T

N

S

C

CR

D

CH

Opt.
Kleur
beslag

Opt.
Kleur
lezer

Dikte van
de deur

Boorgaten
cilinder

Afstand Vierkante Bescherstift
mingsklasse

0, B, W

35…165

PB, PO, PI

55…100

7…10

0, 1, 2

I

55

PB

92

8

2

L, R

H11-0

H11-0

L

0

D

SP

SC

Krukrichting afbeelding
Vermeld bij de bestelling de krukrichting zoals beschreven in de afbeelding.
Krukrichting

L (links)

R (rechts)
40 mm
(55 mm)

22,5 mm

40 mm
(55 mm)

22,5 mm

L (links)

R (rechts)

Alle gegevens in mm

14

286 mm

36°

286 mm

Krukrichting
36°

Alle gegevens in mm

Technische wijzigingen voorbehouden

OMEGA FLEX

Elektronische beslagen

Langschild ILS
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

ILS

Multi-ID_systeem 13,56 MHz, LEGIC en MIFARE
variant Time
Uitvoering als smalschild (N)
Weerbestendige uitvoering, geschikt voor gebruik bij buitendeuren.
Zonder geheugen en tijdprofielen
Brandwerende uitvoering, geschikt voor gebruik bij brandwerende deuren
tot T120
Geschikt voor gebruik bij deuren conform EN 179
Buiten/binnen rvs met kruk aan beide zijden
in U-vorm
(standaard H11-0)
Programmering via masterkaarten of RF-stick

Varianten

Benaming

/T

OMEGA FLEX ILS

Variant Time,

met 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via mastermedia of RF-stick

/TV
Variant Time – Virtueel netwerk V-NET
Uitsluitend ID-sys- Toegangsrecht in het sluitmedium
teem MIFARE
Offline, met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000

Prijs in EUR

525,00

Meerprijs in EUR

0,00

0,00

gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via RF-stick

/NET

Variant Online

met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen en draadloze verbinding
Time, Online via CEStronics RF-NET, maximaal 5000 sluitmedia
met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000
gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via mastermedia en RF-stick of Access-Points

105,00

Optionele beschermingsklassen
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

zonder

Standaard ES0

2

Beveiligingsklasse SKG***

PZ72 of PC92, verdere op aanvraag

Technische wijzigingen voorbehouden

Meerprijs in EUR

0,00
165,00
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OMEGA FLEX

Elektronische beslagen

Mechanisch Langschild MLS
Artikelnummer

Omschrijving

Prijs in EUR

MLS

Mechanisch langschild als aanvullend beslag bij elektronisch beslag ILS, kruk H11-0

185,00

Uitvoering (type)
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

N

Uitvoering als smalschild (40 mm)

0,00

W

Uitvoering als breedschild (55 mm)

0,00

O

Buiten breed- en binnen smalschild

0,00

I

Buiten smal- en binnen breedschild

0,00

Optionele bevestiging
Artikelnummer

S
BWN

Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

Optionele uitvoering ter bevestiging op kortschildboorgaten

0,00

Uitsluitend afstand 72, 74, 78, 88, 92, 94, 98
Niet voor beveiligingsklasse of SKG***

Optionele uitvoering voor bevestiging op deuren met gaten volgens Bayerfabrieksnorm

195,00

Meerprijs netto

Optionele grepen binnen
Artikelnummer

PP
PT

Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

Montageset paniekstang

105,00

Voorbereiding Touch bar

in voorbereiding

bv. ECO Schulte EPN 900 IV

Optionele cilindergaten
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

00

Geen gat

0,00

PB

Profielcilindergat aan beide zijden

0,00

PO

Profielcilindergat, uitsluitend buiten

0,00

PI

Profielcilindergat, uitsluitend binnen

0,00

Optionele afstanden
Artikelnummer

72

Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

Mogelijke afstanden: 55 mm tot 100,5 mm

0,00

Afstand opgeven

0,00

Afstand 72

Optionele vierkantafmetingen
Artikelnummer

8

16

Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

Mogelijke vierkantmaten 7, 8, 8,5, 9, 10

0,00

Maat vierkante stift opgeven

0,00

8 mm vierkante stift

Technische wijzigingen voorbehouden

OMEGA FLEX

Elektronische beslagen

Optionele krukuitvoeringen (meerprijs per paar)
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

H11-0

Rvs FS-objectkruk U-vorm, EN 179

0,00

H11-1

Rvs FS-objectkruk U-vorm, EN 179, licht verkropt

0,00

H11-C

Rvs FS-objectkruk U-vorm, verkropt, EN179

H12-0

Rvs FS-objectkruk rechte vorm

H12-C

Rvs FS-objectkruk rechte vorm, verkropt

H13-0

Rvs FS-objectkruk Klink Ulm

H13-C

Rvs FS-objectkruk Klink Ulm, verkropt

120,00

H14-0

Rvs FS-objectkruk rechte vorm, EN 179

0,00

H14-C

Rvs FS-objectkruk rechte vorm, verkropt, EN 179

H15-0

Rvs FS-objectkruk halfrond

H15-C

Rvs FS-objectkruk halfrond, verkropt

F12-0

RVS klink in knopvorm, conform FSB 0802.

75,00

F13-0

RVS vlakke kruk, conform FSB 1150.

115,00

120,00
0,00
120,00
0,00

120,00
0,00
auf Anfrage

Alleen toe te passen aan buitenzijde
Alleen toe te passen aan buitenzijde

H11-0

H11-C

Meerprijs in EUR

H11-1

Technische wijzigingen voorbehouden

H12-0

H13-0

H14-0

H15-0

H12-C

H13-C

H14-C

H15-C
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OMEGA FLEX

Elektronische beslagen

Optionele deurdikten in stappen van 10mm
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

35

35…44

0,00

45

45…54

0,00

55

55…64

0,00

65

65…74

0,00

75

75…84

0,00

85

85…94

0,00

95

95…104

0,00

105

105…114

0,00

115

115…124

0,00

125

125…134

0,00

135

135…144

0,00

145

145…154

0,00

155

155…164

0,00

Optionele kleuren beslag
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

0

Standaard, rvs geborsteld

1

Messing gepolijst

Meerprijs in EUR

0,00
in voorbereiding

Accessoires en onderdelen
Artikelnummer

Omschrijving

343200V

ILS buitenschild, smalschild, los onderdeel, zonder kruk

55,00

343201V

ILS buitenschild, breedschild, los onderdeel, zonder kruk

55,00

343151V

Montageplaat buiten, smalschild

50,00

343208V

Montageplaat buiten, smalschild, kortschildboring

50,00

343153V

Montageplaat buiten, breedschild

55,00

343210V

Montageplaat buiten, breedschild, kortschildboring

55,00

343202V

ILS binnenschild, smalschild

50,00

343203V

ILS binnenschild, breedschild

40,00

343204V

Montageplaat binnen, smalschild, zonder kruk

35,00

343212V

Montageplaat binnen, smalschild, kortschildboring, zonder kruk

35,00

343205V

Montageplaat binnen, breedschild, zonder kruk

35,00

343213V

Montageplaat binnen, breedschild, kortschildboring, zonder kruk

35,00

343238V

ILS batterijhouder extern

18

Toepassing met paniekstangen
voor montage op deurvleugel
incl. batterijmodule
Materiaal: roestvrij staal.

Prijs in EUR

155,00

Technische wijzigingen voorbehouden

OMEGA FLEX

Elektronische beslagen

OMEGA FLEX ILS deurkruk incl. bevestigingsmateriaal
Artikelnummer

Omschrijving

343258V H11-0

Roestvrijstalen brandwerende kruk U-vorm, EN179, per stuk

40,00

343258V H11-1

Rvs FS-objectkruk U-vorm, EN 179, licht verkropt, per stuk

40,00

343258V H11-C

Roestvrijstalen brandwerende kruk U-vorm, verkropt, per stuk

95,00

343258V H12-0

Roestvrijstalen brandwerende kruk rechte vorm, per stuk

40,00

343258V H12-C

Roestvrijstalen brandwerende kruk rechte vorm, verkropt, per stuk

95,00

343258V H13-0

Roestvrijstalen brandwerende kruk ‘Ulm’, per stuk

45,00

343258V H13-C

Roestvrijstalen brandwerende kruk ‘Ulm’, per stuk

100,00

343258V H14-0

Roestvrijstalen brandwerende kruk recht, EN179, per stuk

60,00

343258V H14-C

Roestvrijstalen brandwerende kruk recht, EN179, verkropt, per stuk

105,00

343258V H15-0

Roestvrijstalen brandwerende kruk halfrond, per stuk

40,00

343258V H15-C

Roestvrijstalen brandwerende kruk halfrond, verkropt, per stuk

343277V F12-0

RVS draaiknop, per stuk

343258V F13-0

RVS vlakke kruk, conform FSB 1150.

65,00
105,00

Alleen toe te passen aan buitenzijde

H11-0

H11-C

op aanvraag

H11-1

H12-0

H13-0

H14-0

H15-0

H12-C

H13-C

H14-C

H15-C

Accessoires en onderdelen
Artikelnummer

Omschrijving

Prijs in EUR

ILS losse koppelingsmodule, kruk naar rechts gericht,

105,00

ILS losse koppelingsmodule, kruk naar links gericht,

105,00

ILS-aanpasingsset.

105,00

343052V

ILS losse E-module

245,00

343051V

ILS losse batterijmodule

30,00

ILS batterijen set,

35,00

343190V
343191V
343500V

096067V

vierkante stift 8 mm of 9 mm
vierkante stift 8 mm of 9 mm

Inhoud: buitenbeslag
buitenkruk gemonteerd incl. krukstift
en koppelingsmodule incl. kabelboom
Prijs netto

4 pak met 2 batterijen

Technische wijzigingen voorbehouden
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OMEGA FLEX

Elektronische beslagen

Accessoires en onderdelen
Artikelnummer

Omschrijving

343138V

Set van 5 wartelmoeren

35,00

343207V

Set van 5 CEStronics wartelmoeren, korte uitvoering

35,00

343129V

CEStronics ringsleutel, past op wartelmoeren

30,00

Montageset OMEGA FLEX ILS / SIS

35,00

343302V

343303V

343257V
343194V

343249V
343249V
343249V

343249V
343248V
343247V

20

Prijs in EUR

met:
CEStronics ringsleutel,
inbussleutels,
mini-steeksleutel

Premium Montageset OMEGA FLEX ILS/SIS

met:
CEStronics ringsleutel, momentschroevendraaier SW8, inbusschroevendraaier SW2,
inbusschroevendraaier SW3, kruiskopschroevendraaier PH1, sleufschroevendraaier 0,4 x 0,2,
mini-steeksleutel SW8

105,00

Tang voor veiligheidsring op ILS-kruk

35,00

ILS assortiment losse bevestigingsmiddelen

75,00

ILS set losse vierkante stiften 7 mm

30,00

ILS set losse vierkante stiften 8 mm

20,00

ILS set losse vierkante stiften 9 mm

20,00

ILS set losse vierkante stiften 10 mm

30,00

ILS set schroeven voor montageplaat

5,00

10 standaardschroeven, 5 sleufschroeven voor kabelgeleiding
en accessoires.
Dikte van de deur aangeven
5 vierkante stiften en materiaal
Dikte van de deur aangeven

5 vierkante stiften en materiaal
Dikte van de deur aangeven
9 mm
5 vierkante stiften en materiaal
dikte van de deur aangeven
5 vierkante stiften en materiaal
dikte van de deur aangeven

30 schroeven voor bevestiging van montageplaat buiten

CEStronics boormal met geharde boorgaten

voor ILS standaardbeslag PC72 en PC92

215,00

Technische wijzigingen voorbehouden

OMEGA FLEX

Elektronik-Beschläge
Langschild ILS-I
Langschild ILS-I

OMEGA FLEX ILS-I
J Multi-ID-System 13,56 MHz, LEGIC en MIFARE
J Variant Time
J Uitvoering als breedschild (55mm) met U-vormige klink
J Renovatiebeslag, geschikt voor gebruik bij binnendeuren
J Alleen buitenbeslag zonder tegenbeslag
J Met toegestaan tegenbeslag:
J Brandwerende uitvoering, geschikt voor brandwerende
deuren tot T90
J Geschikt voor deuren volgens EN 179
J Buiten/binnen roestvrij staal met tweezijdige U-vormige klink
(Standaard H11-0)

Bestellbeispiel: ILS-I
Artikelnr.

Multi-ID-System
LEGIC
en
MIFARE

V

HT

HD

CS

CR

DT

CH

D

SP

Variant

Uitvoering
kruk

Krukrichting

Opt. Kleur
beslag

Opt. Kleur
lezer

Dikte van de
deur

Boorgaten
cilinder

Afstand

Vierkante stift

L, R

0, 1

B, W, S

40 … 114 mm

PB, PO, PI

55 … 92

7 … 10

L

0

B

55

PB

92

8

/T, /TV, /NET

ILS-I

/T

H11-0

Krukrichting afbeelding
Vermeld bij de bestelling de krukrichting zoals beschreven in de afbeelding.

22,5

55

R (rechts)

Technische wijzigingen voorbehouden

286

92

55

110,12

L (links)

103,35

159,85

Krukrichting
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OMEGA FLEX

ILS-I
Elektronische beslagen voor binnendeuren

Elektronische beslagen voor binnendeuren
Artikelnummer

ILS-I

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX ILS-I

425,00

Multi-ID-systeem 13,56 MHz, LEGIC en MIFARE
Uitvoering als breedschild
Geschikt voor toepassing in volbladdeuren
als renovatiebeslag
Zonder boren toepasbaar zowel op bestaande rozetof langschild-boringen
Uitvoering /T, met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen
Roestvast staal met kruk in U-vorm aan de buitenkant
(standaard H11-0)
Zonder tegenbeslag
Programmering via master-medium of RF-stick

Varianten
Artikelnummer

/T

/TV

/NET

22

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

Variant Time,

0,00

Variant Time – Virtueel netwerk V-NET

0,00

met 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via mastermedia of RF-stick
In combinatie met MIFARE Classic en DESFire-sluitmedia
Toegangsrecht in het sluitmedium
Offline, met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000
gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via RF-stick

Variant Online

met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen en draadloze verbinding
Time, Online via CEStronics RF-NET, maximaal 5000 sluitmedia
met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000
gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie

105,00

Technische wijzigingen voorbehouden

OMEGA FLEX

Elektronische beslagen

ILS-I tegenbeslag
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

343417V

Mechanisch eenzijdig langschild deurbeslag als tegenbeslag voor elektronisch beslag
ILS-I, kruk H11-0

Prijs in EUR

60,00

Optionele cilindergaten
Artikelnummer

Benaming / uitvoering

Prijs in EUR

00

Geen gat

0,00

PB

Profielcilindergat aan beide zijden (Alleen met tegenbeslag)

0,00

PO

Profielcilindergat, uitsluitend buiten

0,00

PI

Profielcilindergat, uitsluitend binnen (Alleen met tegenbeslag)

0,00

Optionele afstanden
Artikelnummer

Benaming / uitvoering

Prijs in EUR

Selecteerbare afstanden: 55 mm tot 92 mm

72

Afstand opgeven
Afstand 72

0,00

Optionele vierkantafmetingen
Artikelnummer

Benaming / uitvoering

Prijs in EUR

Mogelijke vierkantmaten
7 / 8 / 8,5 / 9 / 10

8

Maat vierkante stift opgeven
8 mm vierkante stift

Technische wijzigingen voorbehouden

0,00
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OMEGA FLEX

Optionele uitvoering ILS-I

Optionele krukuitvoeringen
Artikelnummer

Benaming / uitvoering

H11-0

Rvs FS-objectkruk U-vorm, EN 179

0,00

H11-1

Rvs FS-objectkruk U-vorm, EN 179, licht verkropt

0,00

H12-0

Rvs FS-objectkruk rechte vorm

0,00

H13-0

Rvs FS-objectkruk Klink Ulm

0,00

H14-0

Rvs FS-objectkruk rechte vorm, EN 179

0,00

H15-0

Rvs FS-objectkruk halfrond

0,00

H11-0

H12-0

Prijs in EUR

H13-0

H14-0

H15-0

H11-1

Optionele deurdikten
Artikelnummer

Benaming / uitvoering

Prijs in EUR

40

40…54

0,00

55

55…74

0,00

75

75…94

0,00

95

95…114

0,00

Optionele kleuren beslag
Artikelnummer

Benaming / uitvoering

0

Standaard, rvs geborsteld

1

Messing gepolijst

24

Prijs in EUR
0,00
55,00
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OMEGA FLEX

Accessoires en onderdelen

Accessoires en onderdelen
Artikelnummer

Benaming / uitvoering

Prijs in EUR

343404V

ILS-I-buitenschild, als vervangend onderdeel, zonder kruk

50,00

343402V

ILS-I montageplaat buiten, afstanden 55-72 mm

50,00

343403V

ILS-I montageplaat buiten, afstanden 78-92 mm

50,00

343238V

ILS batterijhouder extern
Toepassing met paniekstangen
voor montage op deurvleugel
incl. batterijmodule
Materiaal: roestvrij staal

155,00

343430V

ILS-I losse koppelingsmodule, kruk naar rechts gericht,
vierkante stift 8 mm of 9 mm

105,00

343431V

ILS-I losse koppelingsmodule, kruk naar links gericht,
vierkante stift 8 mm of 9 mm

105,00

343050V

ILS losse aandrijving voor koppelingsmodule

343052V

ILS losse E-module

343420V

ILS-I reservedeel-assortiment bevestiging
Elk 10 standaard schroeven en montagebussen M4,
deurdikte opgeven

39,00

343421V

ILS-I reservedeel-assortiment bevestiging
Elk 10 standaard schroeven en montagebussen M5,
deurdikte opgeven

39,00

343432V

ILS-I set losse vierkante stiften 8 mm
5 vierkante stiften en materiaal
Dikte van de deur aangeven

30,00

343414V

ILS-I reserve schroevenset montageplaat
30 schroeven voor bevestiging van de buitenmontageplaat

15,00

75,00
245,00

Kleuren E-module
Artikelnummer

Benaming / uitvoering

B

Zwart RAL 9011

0,00

S

Zilver RAL 9006

0,00

Technische wijzigingen voorbehouden

Prijs in EUR
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OMEGA FLEX

Elektronische beslagen
Smartschild SIS
Smartschild SIS

OMEGA FLEX SIS
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Elektronisch smartschild
ID systeem MIFARE
Variant Time
Slot onafhankelijk elektronisch deurschild voor
montage op horizontale
krukrozetten, vierkant 8 mm
Uitvoering als elektronicaschild,
zonder binnenrozet en -kruk,
zonder cilinderrozetten,
zonder geheugen en tijdprofielen
Programmering via masterkaarten of RF-stick
geschikt voor gebruik bij binnendeuren
Kunststofschild met rvs FS-kruk
Kleur wit, zwart of grijs.

Voorbeeldbestelling: SIS
Artikelnr.

ID-System
MIFARE

SIS

V

Type

HD

HT

SP

DT

CS

Variant

Uitvoering

Krukrichting

Uitvoering kruk

Vierkante stift

Dikte van de deur

Kleur beslag

/N, /NV, /T, /TV,
/NET

SO, HI, HR, DS

L, R

7, 8, 9

35…115

B, W, G

/T

SO

L

8

55

B

H11-0

Krukrichting afbeelding
Vermeld bij de bestelling de krukrichting zoals beschreven in de afbeelding.

103,35

159,85

144,5

Krukrichting

L (links)

110,12

25

59

R (rechts)

36°
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Elektronische beslagen

Smartschild SIS
Artikelnummer

SIS

Benaming/uitvoering

OMEGA FLEX SIS

Elektronisch smartschild
Multi ID-System LEGIC en MIFARE
Variant Time
Slot onafhankelijk elektronisch deurschild voor montage op horizontale
krukrozetten, vierkant 8 mm
Uitvoering als elektronicaschild,
zonder binnenrozet en -kruk,
zonder cilinderrozetten,
zonder geheugen en tijdprofielen
Programmering via masterkaarten of RF-stick
geschikt voor gebruik bij binnendeuren
Kunststofschild met rvs FS-kruk
Kleur wit, zwart of grijs.

Prijs in EUR

425,00

Varianten
Artikelnummer

/T

/TV

/NET

Benaming

Meerprijs in EUR

Variant Time

0,00

Variant Time – Virtueel netwerk V-NET

0,00

met 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen,
als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via mastermedia of RF-stick
Toegangsrecht in het sluitmedium
Offline, met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000
gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via RF-stick.

Variant Online

met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen en draadloze verbinding
Time, Online via CEStronics RF-NET, maximaal 5000 sluitmedia
met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000
gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via mastermedia en RF-stick of Access-Points.

Technische wijzigingen voorbehouden

105,00
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Elektronische beslagen

Optionele uitvoeringen SIS
Artikelnummer Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

SO

Uitsluitend smartschild

0,00

GEBE

Tegenbeslag met 9mm vierkant voor FH- en/of deuren volgens EN179 incl. sleutelrozetten.

95,00

HI

Smartschild met binnenrozet en kruk (vierkant 8mm)

50,00

HR

Smartschild HI met cilinderrozetten

70,00

DS

Dual, aan beide zijden smartschild

385,00

GTBL

Afdekplaat voor achterzijde glazen deuren

30,00

Optionele krukvormen
Artikelnummer Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

H11-0

Rvs FS-objectkruk U-vorm

0,00

H12-0

Rvs FS-objectkruk rechte vorm

0,00

H13-0

Rvs FS-objectkruk Klink Ulm

0,00

H14-0

Rvs FS-objectkruk rechte vorm, E 179

0,00

H15

Rvs FS-objectkruk halfrond

0,00

Optionele vierkantafmetingen
Artikelnummer Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

7

7 mm vierkant (optioneel)

0,00

8

8 mm vierkant (standaard)

0,00

9

9 mm vierkant (optioneel)

0,00

Optionele deurdikten
Artikelnummer Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

35

35…44

0,00

45

45…54

0,00

55

55…64

0,00

65

65…74

0,00

75

75…84

0,00

85

85…94

0,00

95

95…104

0,00

105

105…114

0,00

Optionele kleuren beslag
Artikelnummer Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

B

Zwart RAL 9005

0,00

W

Wit RAL 9003

0,00

G

Grijs RAL 7004

0,00
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Elektronische beslagen

Optionele accessoires
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

344112V

Set cilinderrozetten, rvs incl. schroefkoppeling

25,00

344116V

Eenzijdig deurbeslag binnen, vierkante stift 8 mm, kruk H11-0, als los onderdeel

40,00

344117V

Eenzijdig deurbeslag binnen, vierkante stift 8 mm, kruk H12-0, als los onderdeel

40,00

344118V

Eenzijdig deurbeslag binnen, vierkante stift 8 mm, kruk H13-0, als los onderdeel

45,00

344119V

Eenzijdig deurbeslag binnen, vierkante stift 8 mm, kruk H14-0, als los onderdeel

65,00

344120V

Eenzijdig deurbeslag binnen, vierkante stift 8 mm, kruk H15-0, als los onderdeel

40,00

344066V

SIS losse aandrijving voor koppelingsmodule

75,00

344132V

SIS losse krukmodule links (kruk H11-0; H12-0; H15-0)

195,00

344132V

SIS losse krukmodule links (kruk H13-0)

205,00

344132V

SIS losse krukmodule links (kruk H14-0)

215,00

344131V

SIS losse krukmodule rechts (kruk H11-0; H12-0; H15-0)

195,00

344131V

SIS losse krukmodule rechts (kruk H13-0)

205,00

344131V

SIS losse krukmodule rechts (kruk H14-0)

215,00

344106V

SIS losse E-module

145,00

344138V

SIS losse E-module LEGIC en MIFARE

215,00

344102V

SIS los buitenschild kleur: wit; zwart; grijs

25,00

SIS losse set vierkante stiften 8 mm (dikte deur aangeven 35...105)

30,00

SIS losse set vierkante stiften 7 mm (dikte deur aangeven 35...105)

40,00

SIS losse set vierkante stiften 9 mm (dikte deur aangeven 35...105)

40,00

SIS losse bevestigingsset (dikte deur aangeven 35...105)

95,00

SIS batterijen

35,00

343138V

Set van 5 CEStronics wartelmoeren

35,00

343207V

Set van 5 CEStronics wartelmoeren, korte uitvoering

35,00

343129V

CEStronics ringsleutel, past op CEStronics wartelmoeren

30,00

343302V

Montageset OMEGA FLEX ILS / SIS

35,00

343303V

Premium Montageset OMEGA FLEX ILS/SIS

105,00

Beslag servicekoffer

495,00

344133V
344133V
344133V
344134V
096071V

343001V

5 stuks
5 stuks
5 stuks

Montageset voor 10 beslagen (schroeven en bevestigingsmateriaal)
4 pak met 2 batterijen

voor CES OMEGA FLEX
elektronische beslagen
Prijs netto

Technische wijzigingen voorbehouden

Prijs in EUR
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OMEGA FLEX

Elektronisch meubelslot F4180
Het elektronische meubelslot vervangt
standaard automatencilinders bij kantoorkasten, kasten en schuiflades en kan
eenvoudig achteraf worden aangebracht.
Naast de toegangscontrole voor deuren wordt met het meubelslot nu
ook de toegang tot kleding, waardevolle voorwerpen en gevaarlijke stoffen georganiseerd en gecontrolleerd.
Er zijn drie bedrijfsmodi mogelijk en
configureerbaar:

One Open Plus
Een kast kan met elk geautoriseerde sluitmedium worden afgesloten. De opening kan
alleen met hetzelfde sluitmedium plaatsvinden. Een medium mag slechts één kast
afsluiten. De sluit- of reserveringstijd kan
vooraf worden gedefinieerd, na afloop van
die tijd is het ‘sluitmedium’ niet meer geautoriseerd. De kast kan dan alleen nog
met een mastermedium worden geopend.

All-Open
Alle geautoriseerde sluitmedia kunnen
openen of sluiten.
One Open (standaard instelling)
Een kast kan met elk geautoriseerde
sluitmedium worden afgesloten. De opening kan alleen met hetzelfde sluitmedium plaatsvinden.

Mogelijke inbouwrichtingen

35

30

27,8

Ø Ø2
19 1**

Ø

40

4,5

**

27

2.8

Ø

7

105

150

34

16.5

37

R

20

tufenmutter (optional)
Alle gegevens in mm
it Drehstangenschloss

max. 18
max. 22*

*Bij gebruik van een kraagmoeren
** Met draaistangslot versie

Bestelgegevens Elektronisch meubelslot F4180
Artikelnummer

Multi-ID-systeem
LEGIC en MIFARE

F4180

30

V
Variant

Type
Uitvoering

/T, /NET

Hendel / vierkant

/T

Hendel

ERSP
Gebeurtenisgeheu- Hendeluitvoering
gen
Ja / nee

Ja / nee

Standaard

CS
Kleur beslag
B, W

B
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OMEGA FLEX

Elektronisch meubelslot F4180

Elektronisch meubelslot F4180
Artikelnummer

F4180

/T

/TV

/NET

Benaming/uitvoering

OMEGA FLEX elektronisch meubelslot

voorgericht voor montage automatencilinder
Multi-ID systeem LEGIC en MIFARE
Voor verticale of horizontale montage
Draairichting links of rechts
Programmering via mastermedia of RF-stick
met gebeurtenisgeheugen en tijdprofielen
geschikt voor toepassing op meubel- of kastdeuren
Kleur zwart
Individueel cijferveld
Inclusief accupack

DSVS

0,00

Variant Time – Virtueel netwerk V-NET

0,00

Toegangsrecht in het sluitmedium
Offline, met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000
gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via RF-stick

Variant Online

met tijdprofielen en gebeurtenisgeheugen en draadloze verbinding
Time, Online via CEStronics RF-NET, maximaal 5000 sluitmedia
met maximaal 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000
gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Opmerking: afstemming / projectplanning met CES vereist

Speciale hendel

voorbereid voor draaistangsloten

Optionele deurdikten
345205V

345206V

Set van 10 kraagmoeren 18-22 mm

Set van 10 adaptatieringen kraagmoer 18-22 mm

Optionele kleuren beslag
B

W

265,00

Variant Time,

met 29 tijdprofielen en met gebeurtenisgeheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via mastermedia of RF-stick

Optionele uitvoeringen elektronisch meubelslot
0

Prijs in EUR

Zwart RAL 9005
Wit RAL 9003

Optionele accessoires
345210V

Set van 5 accupacks

345209V

Hulpmiddel batterij vervangen

345204V

Schroevendraaierset T6 en T8

345211V

Boorsjabloon (van gehard staal)

345207V

Afdekkingsset 10 stuks zwart

105,00

Meerprijs in EUR

op aanvraag

15,00

Meerprijs in EUR

35,00

35,00
Meerprijs in EUR

0,00

25,00
Prijs in EUR

50,00

15,00

10,00

165,00
30,00

345208V

Afdekkingsset 10 stuks wit

345212V

Knopset hoekig

345223V

Accessoireset

21,00

OMEGA FLEX Mode-Master

27,50

345225

voor het wisselen van het elektronische meubelslot tussen de modus OneOpen en AllOpen

Technische wijzigingen voorbehouden

30,00
55,00
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OMEGA FLEX

Elektronisch meubelslot F4180

Services
Artikelnummer

345213V
345214V
345215V

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR
Prijs in EUR

Nummering doorlopend

3,50

Nummer en klantlogo

3,50

Gebruikersnaam via lasergraveren

5,00

nummer via lasergraveren op beletteringsplaatje, per stuk
via lasergraveren op beletteringsplaatje, per stuk
Klantlogo moet als schaalbaar bestand (.ai, .eps) beschikbaar zijn
op beletteringsplaatje, per stuk
Gebruikersnaam moet als schaalbaar bestand (.ai, .eps) beschikbaar zijn

345216V

Instelkosten klantlogo of gebruikersnaam eerste keer

75,00

345217V

Instelkosten klantlogo of gebruikersnaam herhaling

35,00
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OMEGA FLEX

Wandlezers
WT-I / WT-II
CES standaard behuizing

J Beschrijving:
WT-I in de CES standaard behuizing,
zilver-antraciet

Weersbestendige
behuizing

J Beschrijving:
WT-I in IP 55 behuizing inbouwmontage
kleur wit

Gira schakelaarserie

J Beschrijving:
WT-I in GIRA Esprit Glaz

Telecom Behnke Serie 20
Intercompaneel met
inbouwframe

J Beschrijving:
WT-I in Telecom Behnke Serie 20
Intercompaneel met inbouwframe

Siedle Vario

J Voorbeeld: WT-I in BM-611, zilver metallic

Bestelgegevens

34

Artikelnummer

Variant

Behuizing I (buiten)

WT-I

/T

CES Standard

WT-II

/NET

IP-55-AP

Behuizing II (binnen)

Aantal

CES Standard
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OMEGA FLEX

Wandlezers

Wandlezers
Artikelnummer

WT-I

Benaming/uitvoering

OMEGA FLEX wandlezer WT-I

Wandlezer compacte uitvoering
ID-systeem LEGIC en ID-systeem MIFARE
Zonder behuizing, uitsluitend module,
voor montage op aanwezige schakelaardozen van 60 mm.

Prijs in EUR

385,00

Programmering via mastermedia, netbook en RF-stick
Optische rood/groen indicatie met geïntegreerde LED’s,
akoestische indicatie via geïntegreerde beeper

WT-II

OMEGA FLEX wandterminal WT-II

Wandterminal bestaande uit reader en besturing, voor veiligheidstoepassingen
ID-systeem LEGIC en ID-systeem MIFARE
Zonder omkasting, uitsluitend module,
voor montage op aanwezige schakelaardozen van 60 mm.
Programmering via master-media, netbook en RF-stick.
Optische rood/groen indicatie met geïntegreerde LED’s,
akoestische indicatie via geïntegreerde beeper
Kabellengte max. 20 m met JY(ST)Y2x2x0,6
zonder verbindingskabel
Aan de buitenzijde lezend

OMEGA FLEX wandlezer WT-II

Uitvoering aan beide kanten lezend

Technische wijzigingen voorbehouden

495,00

55,00
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OMEGA FLEX

Wandlezers

Wandlezers
Artikelnummer

342196V

WT-ELV

WT-ELV

342612V

342538V
342555V

POE
342556V

POE
WT-B-I

36

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

Reader voor WT-II

495,00

Wandlezer met functie liftbesturing,

495,00

Wandlezer met functie liftbesturing,

515,00

Universal Controller

345,00

Programmeeradapter voor de configuratie van de Universal Controller

185,00

ID-systeem LEGIC en ID-systeem MIFARE
Zonder behuizing, uitsluitend module,
voor montage op aanwezige schakelaardozen van 60 mm.
Optische rood/groen indicatie met geïntegreerde LED’s,
akoestische indicatie via geïntegreerde beeper
in het nieuwe CES-design,
Voor aansluiting op Universal Controller (342612V) via Rs485-interface of voor directe aansturing
van NewLift Controllers via RS45-interface.
Bedrijfsspanning 12…24V AC/DC
Inbouwvariant
in het nieuwe CES-design,
Voor aansluiting op Universal Controller (342612V) via Rs485-interface of voor directe aansturing
van NewLift Controllers via RS45-interface.
Bedrijfsspanning 12…24V AC/DC
Opbouwvariant, weerbestendig, IP 55
voor het realiseren van complexe besturingstaken
met OMEGA FLEX wandterminals WT-ELV.
8 relais-outputs
RS485 interface
voor DIN-railmontage
Bedrijfsspanning 12-24V/DC

OMEGA FLEX update-terminal

840,00

PoE-versie

895,00

OMEGA FLEX update-terminal

995,00

Compacte wandlezer voor gebruik
binnen met update- en deuropeningsfunctie in V-NET-systemen.
Bestaande uit WT-B-I en externe LAN-adapter (342613V) voor directe aansluiting van de WT op
een IP-netwerk.
Uitvoering: standaard LAN incl. voeding
Optioneel: PoE-versie

Wandlezer voor beveiligingstoepassingen
met lezer buiten en besturing binnen,
met update- en deuropeningsfunctie in V-NET-systemen.
Bestaande uit WT-B-II en externe LAN-adapter (342613V) voor directe aansluiting van de WT op
een IP-netwerk
Uitvoering: standaard LAN incl. voeding
Optioneel: PoE-versie

PoE-versie
OMEGA FLEX update-terminal als reserveonderdeel

1.050,00

Compacte wandlezer voor gebruik binnen
met update- en deuropeningsfunctie in V-NET-systemen
Voor aansluiting op LAN-adapter 342613V
of LAN-adapter 342614V.
Aanwijzing:
De update-functie is alleen mogelijk in combinatie met de hierboven genoemde LAN-adapters.

495,00
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OMEGA FLEX

Wandlezers

Wandlezers
Artikelnummer

WT-B-II

342613V
342614V
342615V

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX update-terminal als reserveonderdeel

645,00

LAN-adapter RS485

395,00

LAN-adapter PoE

450,00

Wandlezer voor beveiligingstoepassingen
met lezer buiten en besturing binnen,
met update- en deuropeningsfunctie in V-NET-systemen
Voor aansluiting op LAN-adapter 342613V
of LAN-adapter 342614V.
Aanwijzing:
De update-functie is alleen mogelijk in combinatie met de hierboven genoemde LAN-adapters.
voor directe aansluiting van een OMEGA FLEX WT-B op een IP-netwerk.
Incl. stekkervoeding en incl. stekkeradapter
voor directe aansluiting van een OMEGA FLEX WT-B op een PoE IP-netwerk.

Montageset voor DIN-railmontage

van de LAN / RS485-converter
per set

Technische wijzigingen voorbehouden

12,50
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Wandlezers

Wandlezers
Varianten
Varianten

/T

Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

Variant Time,

met tijdprofielen en geheugen
Time, Offline, maximaal 5000 sluitmedia
met maximaal 29 tijdprofielen en met geheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via masterkaarten en RF-stick.

/TV
Variant Time – Virtueel netwerk V-NET
Uitsluitend ID-Sys- autorisaties op sluitmedium
tem MIFARE
Offline, met maximaal 29 tijdprofielen en met geheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen.

Zonder meerprijs

Zonder meerprijs

Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via RF-stick.

/NET

Variant Online

met tijdprofielen en geheugen en draadloze koppeling
Time, Online via CEStronics RF-NET, maximaal 5000 sluitmedia
met maximaal 29 tijdprofielen en met geheugen voor maximaal 2000 gebeurtenissen.
Als optie af fabriek zonder gebeurtenisregistratie
Programmering via masterkaarten en RF-stick of Access-Points.

105,00

Wandlezers behuizingen
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

De verschillende behuizingen kunnen zowel bij WT-I
als bij WT-II worden gebruikt.
Meerprijzen gelden voor één behuizing.
Kies bij de WT-I een behuizing uit
Kies bij de WT-II voor iedere zijde een behuizing uit.
Alternatieve kleuren bij de CES standaard behuizing
Standaard

Standaard

Standaard

345001V

345120V
345103V

38

WT in de CES standaard behuizing,

zilver-antraciet, incl. montageframe voor montage zonder aanwezige schakelaardoos

Zonder meerprijs

Lichtgrijs

35,00

Antraciet

35,00

CES Design-behuizing

Zonder meerprijs

CES Design-behuizing

40,00

CES Design-behuizing als reserveonderdeel

45,00

Afdekplaatje met metalen frame
incl. bevestigingsbout
Inbouwversie
Zwart of wit
Afdekplaatje met metalen frame
incl. bevestigingsbout en opbouwframe
Weerbestendige opbouwversie, IP55
Zwart of wit
Afdekplaatje met metalen frame
incl. bevestigingsbout
Zwart of wit

Montageframe voor CES-wandlezer in design-behuizing

5,80

voor montage op schakeldozen als reserveonderdeel
incl. bevestigingsbouten

Montageframe voor CES-wandlezer en lezers

in design-behuizing, voor opbouwmontage of op oppervlakken zonder aanwezige schakeldoos
als reserveonderdeel.
Om weerbestendigheid (IP55) van wandlezer te bereiken

40,00
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Wandlezers

Intercomsystemen
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

Siedle Vario

WT in Siedle Vario behuizing zilver-metallic (RAL 9006)

Meerprijs in EUR

115,00

Alternatieve Siedle kleuren Siedle Vario
Donkergrijsglans (DB703)

125,00

Wit (RAL 9016)

125,00

Antracietgrijs (RAL 7016) / basaltgrijs (RAL 7012) /

145,00

Grijs-aluminium (RAL 9007)

Overige kleuren, RAL-nummer en kleur aangeven a.u.b.

Op aanvraag

Artikelnummer

Benaming/uitvoering

Behnke Telekom

WT in Telecom-Behnke „Serie 20“ design

-ALOP

Metaallook deksel, zonder lijst

145,00

Wandlezer montage-adapter ELCOM

105,00

345135V

voor de montage van OMEGA FLEX WT-I en
WT-Reader-modules op ELCOM Modesta
Blinde modules type KPM-900
incl. set bevestigingsbouten

Meerprijs in EUR

10,00

Schakelaarprogramma’s
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

WT-G

GIRA: S55, zuiver wit glanzend, andere kleuren op aanvraag

85,00

WT-G

GIRA: Serie drukvlakschakelaars, zuiver wit glanzend

85,00

TX44, alle GIRA kleuren

Meerprijs in EUR

105,00

Busch-Jäger:

85,00

Merten:

85,00

Jung; AS500 / Jung A594-0 WW blinde afdekking / alpinewit

85,00

342238V

Omkasting wordt door de klant ter beschikking gesteld, boren en lichtgeleiders
toepassen

85,00

342194V

Boorsjabloon en lichtgeleiders worden door CEStronics bij bestelling van een
wandterminal bijgevoegd,

35,00

Futur Linear, Solo, Carat, Axcent
Studiowit, glanzend
Polair wit hoogglans, andere kleuren op aanvraag
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OMEGA FLEX

Wandlezers
Behuizing
Spatwaterdichtebehuizing
Artikelnummer

IP-55-AP

Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

WT in IP 55 behuizing opbouwmontage

95,00

WT in IP 55 behuizing inbouwmontage

95,00

kleur wit

IP-55-UP

kleur wit

Alternatieve kleuren IP55 behuizing
Zwart

95,00

Lichgrijs

95,00

Opties
Artikelnummer

342288V

Benaming/uitvoering

Meerprijs in EUR

RS232 Extender Set

325,00

voor verlenging van de verbindingskabel tussen WT-II besturing en lezer tot 200m
Let op: Bij gebruik van de verlengset is een voeding nodig voor zowel de lezer als de besturing
van de WT-II.

247724V

Voedingseenheid voor wandlezers WT

95,00

Voedingseenheid voor DIN rail in beveiligde zone
230V AC / 12 V DC (max. 800 mA)
geschikt voor aansluiting van extra verbruikers
(bv. elektrische deuropener)
kleur: Lichtgrijs

340036V

USB-Programmeer kabel voor Firmware-Updates

105,00

Bestelgegevens schakelaarserie
Producent

Serie
(Serie)

Artikelnummer en omschrijving

Kleuraanduiding van
producent

Aantal

Jung

AS 500

A594-0- WW,
Afdekkap

Alpinewit

2

Busch Jäger
Merten
Jung
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OMEGA FLEX Funkschalter

OMEGA FLEX Funkschalter
Artikelnummer

342398V
342397V
342494
248583V

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

Radio Switch

290,00

Radiomodule EMA

290,00

voor bedienen van sluitapparaten met systemen van andere merken
voor aansluiten van sluitapparaten op inbraakalarmsystemen en blokkeren van de apparaten bij
alarmmelding

URC-master

27,50

SMA – staafantenne voor CES OMEGA FLEX -radioswitch en radiomodule EMA

45,00

voor inschakelen van de URC-functie bij OMEGA FLEX-sluitapparaten

Technische wijzigingen voorbehouden
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OMEGA FLEX

OMEGA FLEX sluitmedia
OMEGA FLEX is compatibel met LEGIC en MIFARE 13,56 Mhz-RFID-systemen.
Slagbomen en automatische deuren kunnen bediend worden met de
transpondersleutel met gecombineerde 868 Mhz- en 13,56 Mhz-techniek.

CES transpondersleutel als
sleutelhanger
868MHz / 13,56MHz

CES transpondersleutel
868MHz / 13,56MHz

CES transpondersleutel als
sleutelhanger
868MHz / 13,56MHz

OMEGA FLEX Premium sleutelhanger
met roestvrijstalen hanger

OMEGA FLEX SlimLine Sleutelhanger
Kunststof kast

CES key-card
ISO-formaat, neutraal, wit

Technische wijzigingen voorbehouden
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OMEGA FLEX

Sleutels
Artikelnummer

ESF

ESL

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX RF-sleutel afstandbediening

voor schakelen van OMEGA FLEX wandlezers.
Sleutel voor alle bestaande CES-sluitsystemen, inclusief herkenning door opvolgende
nummering, inclusief batterij.
Ingebouwde 13,56 MHz passieve transponder voor noodopening en voor combinatie met
passieve sluitapparaten.

CES Elektronische sleutel LEGIC

volledig zwart, transponder: LEGIC MIM 256, voor alle bestaande
CES-sluitsystemen, inclusief herkenning door opvolgende nummering

Bij levering met een nieuw systeem.

45,00

Als nalevering

55,00

Meerprijs LEGIC advant

4,00

Uitvoering met transponder ATC4096

ESM

CES Elektronische sleutel MIFARE

volledig zwart, transponder: MIFARE Classic 1k
inclusief herkenning door opvolgende nummering

Bij levering met een nieuw systeem.

55,00

Als nalevering

65,00

Meerprijs

5,00

Uitvoering DESFire EV1 8k

5,00

Uitvoering DESFire 4k

ESM

CES elektronische sleutel als hybride transponder

65,00

CES elektronische sleutel met hybride transponder als nageleverde sleutel

75,00

volledig zwart, transponders: MIFARE Classic 1k / 4k en EM4200
inclusief herkenning door opvolgende nummering

Meerprijs voor kleurencombinaties voor sleutelkoppen en sleutelhanger naar
keuze Huis zwart, Zijkanten: blauw, -rood, -groen, -geel
ESL-C

5,00

CES Elektronische sleutel LEGIC

volledig zwart, transponder: LEGIC ATC4096, voor alle bestaande CES-sluitsystemen,
inclusief herkenning door opvolgende nummering

Bij levering met een nieuw systeem.

45,00

Als nalevering

55,00

Meerprijs LEGIC prime

0,00

Meerprijs

0,00

Uitvoering met transponder LEGIC MIM 1024
MIFARE Classic 4K 8k
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OMEGA FLEX

Sleutels
Artikelnummer

ESM-C

Benaming/uitvoering

CES Elektronische sleutel MIFARE DESFire

volledig zwart, transponder: EV2 8k
voor alle bestaande CES-sluitsystemen,
inclusief herkenning door opvolgende nummering

Bij levering met een nieuw systeem.
Als nalevering
Meerprijs

MIFARE Classic 4K 8k

Meerprijs voor kleurencombinaties voor sleutelkoppen en sleutelhanger naar keuze
rugje zwart, Huis: blauw, rood, groen, geel, en grijs
342558V

342559V

342560V

342561V

Prijs in EUR

45,00
55,00
0,00
5,00

CES elektronische transponderclip

275,00

CES elektronische transponderclip

275,00

CES elektronische transponderclip

275,00

CES elektronische transponderclip

275,00

Transponder Mifare Classic 4k
Selectie kleur
Leveringsstatus: ongemonteerd, om vast te klikken op bestaande CES-sleutel met rond
sleutelkop. Zonder sleutel niet bruikbaar.
1 verpakking = 10 stuks
Transponder Mifare DESFire EV2 8k
Selectie kleur
Leveringsstatus: ongemonteerd, om vast te klikken op bestaande CES-sleutel met rond
sleutelkop. Zonder sleutel niet bruikbaar.
1 verpakking = 10 stuks
Transponder LEGIC prime MIM 1024
Selectie kleur
Leveringsstatus: ongemonteerd, om vast te klikken op bestaande CES-sleutel met rond
sleutelkop. Zonder sleutel niet bruikbaar.
1 verpakking = 10 stuks
Transponder LEGIC advant ATC 4096
Selectie kleur
Leveringsstatus: ongemonteerd, om vast te klikken op bestaande CES-sleutel met rond
sleutelkop. Zonder sleutel niet bruikbaar.
1 verpakking = 10 stuks

Meerprijs voor markering

Technische wijzigingen voorbehouden
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Sluitmedia 13,56 MHz

OMEGA FLEX Sleutelhanger SlimLine
Artikelnummer

247652V

342261V
342356V
342410V

342393V
342493V
342540V

342238V
342354V
342610V
342618V

342620V

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

Sleutelhanger LEGIC SlimLine

95,00

Sleutelhanger LEGIC SlimLine

95,00

Sleutelhanger LEGIC SlimLine

95,00

Sleutelhanger MIFARE SlimLine

110,00

Uitvoering DESFire EV1 4k SlimLine

110,00

Uitvoering DESFire EV1 8k SlimLine

110,00

SlimLine Sleutelhanger DESFire EV2

100,00

Hybride sleutelhanger MIFARE Classic 4k en EM4200, SlimLine

185,00

Hybride sleutelhanger DESFire EV1 en EM4200, SlimLine

185,00

Hybride sleutelhanger DESFire EV2 en Hitag1, SlimLine

195,00

Hybride sleutelhanger DESFire EV2 4k en Hitag 2,

195,00

Hybride sleutelhanger MIFARE Classic 1k 4 Byte NUID, und LEGIC prime MIM1024,
SlimLine, zwart,

185,00

zwart, inclusief herkenning door opvolgende nummering
Transponder: LEGIC MIM256
Kleur varianten: blauw en rood
1 verpakking = 10 stuks
Uitvoering LEGIC advant ATC2048-MP
1 verpakking = 10 stuks
Uitvoering LEGIC advant ATC4096-MP
1 verpakking = 10 stuks
Blauw, inclusief herkenning door opvolgende nummering
Transponder: MIFARE Classic 4k
Kleur varianten: zwart en rood
1 verpakking = 10 stuks
1 verpakking = 10 stuks
1 verpakking = 10 stuks

Transponder: DESFire EV2 8k
inclusief herkenning door opvolgende nummering
1 verpakking = 10 stuks
Kleuren: blauw, zwart, wit en grijs. Andere kleuren op aanvraag
Minimale ordergrootte = 50 stuks
1 verpakking = 10 stuks

Minimale ordergrootte = 50 stuks
1 verpakking = 10 stuks
Minimale ordergrootte = 50 stuks
1 verpakking = 10 stuks
SlimLine
Minimale ordergrootte = 50 stuks
1 verpakking = 10 stuks

Minimale ordergrootte = 50 stuks
1 verpakking = 10 stuks
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Sluitmedia 13,56 MHz

CES OMEGA FLEX Premium sleutelhanger
Artikelnummer

342346V

342563

340203V

340236V

342541V

342505V

Benaming/uitvoering

Premium sleutelhanger MIFARE

wit met rvs beugel
Transponder: MIFARE Classic 4k
inclusief herkenning door opvolgende nummering
1 verpakking = 5 stuks

Prijs in EUR

100,00

Premium Sleutelhanger LEGIC prime

95,00

Premium Sleutelhanger DESFire EV1

100,00

Uitvoering DESFire EV1 8k

100,00

zwart met rvs beugel
Transponder: MIM1024
inclusief herkenning door opvolgende nummering
1 verpakking = 5 stuks. Kleuren: blauw, wit en grijs. Andere kleuren op aanvraag
wit met rvs beugel
Transponder: DESFire EV1 4k
inclusief herkenning door opvolgende nummering
1 verpakking = 5 stuks. Andere kleuren: blauw, zwart en grijs

Premium Sleutelhanger DESFire EV2

zwart met rvs beugel
Transponder: DESFire EV2 8k
inclusief herkenning door opvolgende nummering
1 verpakking = 5 stuks. Kleuren: blauw, wit en grijs. Andere kleuren op aanvraag

Hybride sleutelhanger DESFire EV2 en EM4200, Premium Line

Minimale ordergrootte = 50 stuks
1 verpakking = 10 stuks

95,00

195,00

CES OMEGA FLEX key-cards
Artikelnummer

247649V

342237V
342411V
340199V
342545V

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

Key-card LEGIC prime

100,00

Key-card LEGIC advant

100,00

Key-card MIFARE Classic 4k

110,00

Key-card DESFire EV1 4k

110,00

Uitvoering DESFire EV2 8k

100,00

neutraal wit, transponder MIM 256,
inclusief herkenning door opvolgende nummering
1 verpakking = 10 stuks
Uitvoering met transponder ATC4096-MP
1 verpakking = 10 stuks
1 verpakking = 10 stuks
1 verpakking = 10 stuks
1 verpakking = 10 stuks

Opties:
342553V

RFID-armband

Transponder DESFire EV1 8k
Kleuren: blauw, rood, zwart, andere kleuren op aanfraag
inclusief herkenning door opvolgende nummering
Minimale aantal bestelling: 50 stuks
Per stuk:

Kaart met extra magneetstrip HICO of LOCO
Kaart met extra barcode

Kaart in combinatie met verschillende transpondersystemen

Wij bieden u met alle plezier aan om de cards individueel te bedrukken.
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OMEGA FLEX

Programmeerapparatuur en -software
Offline masterprogrammering, toegangsrechten in sluitapparaat
Programmeren met Master-Media is de voordeligste vorm
van sluitsysteembeheer voor kleine ondernemingen en particuliere gebruikers met weinig deuren en sluitmedia.
Alle sluitapparaten kunnen snel en comfortabel worden beheerd

zonder aanvullende apparatuur. Zoekgeraakte sleutels kunnen
snel en eenvoudig worden vervangen.

MASTER
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Offline masterprogrammering

Offline masterprogrammering
Artikelnummer

342480
342481
342482
342483
342484

Benaming/uitvoering

OMEGA FLEX System-Master

27,50

OMEGA FLEX Program-Master

27,50

OMEGA FLEX Time-Master

27,50

OMEGA FLEX Release-Master

27,50

OMEGA FLEX Block-Master

27,50

Uitvoering als sleutelhanger

27,50

OMEGA FLEX RF-Ini-Master

27,50

OMEGA FLEX RF-Trace-Master Voor de inschakeling van de draadloze zoekfunctie van
de OMEGA FLEX apparaten

27,50

OMEGA FLEX Battery-Master

27,50

OMEGA FLEX RF-Stick-Master

27,50

OMEGA FLEX Emergency-Key

65,00

OMEGA FLEX Emergency-Key

27,50

OMEGA FLEX Emergency-Key

27,50

OMEGA FLEX Emergency-Key

65,00

Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC
Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC
om de openingstijd op het sluitapparaat in te stellen
Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC
om de loopfunctie op het sluitapparaat in te stellen
Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC
om de blokkeer-modus op het sluitapparaat in te stellen
Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC
Kleur rood

342485
342486

Prijs in EUR

om het sluitapparaat Online te initialiseren
Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC

Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC

342562
342487
342490

342488

342489

342490

om de gebeurtenis “batterej vervangen” for apparaten in te stellen
Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC
om de draadloze Offline programmering te starten
Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC
sleutel
om ingeval van nood open te schakelen voor onbeperkte duur Uitvoering MIFARE Classic, DESFire
EV1 of LEGIC
kaart
om ingeval van nood open te schakelen voor onbeperkte duur
Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC
CES sleutelhanger
om ingeval van nood open te schakelen voor onbeperkte duur
Uitvoering MIFARE Classic, DESFire EV1 of LEGIC
sleutel
om ingeval van nood open te schakelen voor onbeperkte duur Uitvoering MIFARE Classic, DESFire
EV1 of LEGIC
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OMEGA FLEX

Programmeren
Offline programmeren met RF-Stick: Toegangsrechten in sluitapparaat
Voor kleine en middelgrote ondernemingen. Met de handige
laptop worden de toegangsrechten van de deuren doorgegeven en vervolgens wordt alles snel en comfortabel draadloos
geprogrammeerd met de RF-Stick.

Offline programmering; toegangsrechten in sluitapparaat
Artikelnummer

342185V

342189V
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Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX RF-Stick Programmeerpakket

1.980,00

Uitvoering MIFARE

1.980,00

OMEGA FLEX RF-stick set

1.180,00

Uitvoering MIFARE

1.180,00

ID-System LEGIC
bevat:
1 CEStronics Notebook, geconfigureerd voor CEStronics Suite
1 CEStronics RF-Stick
1 CES usb-stick (1 GB) met gegevens van het sluitsysteem en licentiegegevens
Softwarelicentie voor 1 werkplek
1 System-Master
1 RF-Stick Master
Let op: de Notebooks in de programmeerpakketten zijn alleen geschikt voor gebruik in systemen
met een beperkt aantal deuren en sluitmedia of als programmeerapparaat. Onlinesystemen
of systemen die groter zijn dan de basislicentie moeten worden beheerd met een krachtigere
computer en met een beeldscherm dat groot genoeg is.

ID-systeem LEGIC
bestaand uit:
1 CEStronics RF-Stick,
1 CES USB-stick (1 GB) met systeemgegevens en licenties Softwarelicentie voor 1 stand alone pc
1 SYSTEEM-Master
1 RF-stick Master

Technische wijzigingen voorbehouden
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Programmeren
V-NET offline programmeren; toegangsrechten op het sluitmedium
Voor kleine en middelgrote ondernemingen De sluitmedia worden snel en comfortabel geprogrammeerd via de
Desktop-Writer. De sluitmedia geven de toegangsrechten door
aan de deuren.
De sluitapparaten hoeven niet bij de deur geprogrammeerd te

worden. Blokkeer-, wis- of gebeurtenisdata worden ook via de
sluitmedia geprogrammeerd.

Offline programmering; toegangsrechten op het sluitmedium
Artikelnummer

342424V

342425V

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX RF-Stick Programmeerpakket

2.220,00

OMEGA FLEX RF-stick set

1.450,00

Uitvoering MIFARE V-NET
bevat:
1 CEStronics Notebook, geconfigureerd
voor CEStronics Suite
1 CEStronics RF-Stick
1 Desktop-Writer
1 CES usb-stick (1 GB) met gegevens van het sluitsysteem en licentiegegevens
Software-systeemlicentie V-NET
1 System-Master
1 RF-Stick Master
Let op: de Notebooks in de programmeerpakketten zijn alleen geschikt voor gebruik in systemen
met een beperkt aantal deuren en sluitmedia of als programmeerapparaat. Onlinesystemen
of systemen die groter zijn dan de basislicentie moeten worden beheerd met een krachtigere
computer en met een beeldscherm dat groot genoeg is.
Uitvoering MIFARE V-NET
bestaand uit:
1 CEStronics RF-Stick,
1 Desktop-Writer,
1 CES USB-stick (1 GB) met systeemgegevens en licenties Software systeemlicentie V-NET
1 SYSTEEM-Master
1 RF-stick Master

Technische wijzigingen voorbehouden
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OMEGA FLEX

Programmeren

Offline programmering; toegangsrechten op het sluitmedium
Artikelnummer

342080V

342081V

342186V

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

CES OMEGA FLEX set voor nieuw systeem V-NET.

1.450,00

OMEGA FLEX V-NET Online, new system set

2.500,00

Inhoud:
1 CEStronics RF-Stick
1 Desktop-Writer
1 CES USB-stick (1 GB) met sluitsysteembestand en licentiebestand
1 software-systeemlicentie V-NET
1 System-Master
1 RF-Stick Master
1 Emergency-Master
Comprises:
1 CEStronics RF-Stick
1 Desktop-Writer
1 CES USB stick (1 GB) with locking system file and licence file
1 V-NET software system licence
1 online licence
1 System-Master
1 RF-Stick Master
1 RF-INI-Master
1 RF-TRACE-Master
1 Emergency-Master

OMEGA FLEX systeemset

150,00

ID-systeem MIFARE
(uitsluitend voor dealers of partners)
Voor uitbreiding met een nieuw klantsysteem bestaand uit:
1 systeemlicentie
1 SYSTEEM-Master
1 RF-stick Master

Toebehoor programmeering
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

342208V

CEStronics RF-stick

450,00

342532V
342532V
342258V

342239V
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CEStronics Notebook

Krachtige state-of-the-art notebook voor complexe OMEGA FLEX-sluitsystemen. Geconfigureerd
voor CEStronics Suite.

CEStronics 15“-Notebook

Notebook voor OMEGA FLEX-sluitsystemen. Geconfigureerd voor programmeren met RF-Stick
en CEStronics Suite voor kleine tot middelgrote Offline of V-NET systemen

Op aanvraag
1.375,00

OMEGA FLEX Desktop-Reader

450,00

OMEGA FLEX Desktop-Writer

425,00

ID-systeem LEGIC
om LEGIC prime en advant transpondern in de CEStronics-Suite software
inclusief USB aansluitkabel voor aansluiting op de pc
ID-systeem MIFARE
Om alle sluitmedia volgens ISO14443 in te lezen en om sluitmedia in CEStronics V-NET te
beschrijven
inclusief USB aansluitkabel voor aansluiting op de pc
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OMEGA FLEX

Programmeren
Offline programmeren en netwerk: Toegangsrechten in sluitapparaat
Voor (middel)grote ondernemingen met veel toegangen en complexe toegangsrechten. Toegangscontrole veilig, comfortabel en
centraal georganiseerd.

Het programmeren van sluitapparaten gaat realtime via
Access-Points of op commando via de 868 MHz-radioverbinding.

Online programmering en netwerk
Artikelnummer

342207V

342209V
340202V

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

CEStronics RF-NET Access-Point

550,00

CEStronics RF-NET Access-Point PoE

570,00

Buitenantenne set Access-Point Externe antenne voor toepassing buiten, incl.
wandhouder

195,00

Voor de Online verbinding van max. 10 apparaten (cilinders, beslagen, wandlezers) via een
draadloze interface 868 MHz en ethernetinterface. Draadloos bereik en aantal toegangspunten
zijn afhankelijk van de lokale en bouwkundige omstandigheden.
Apparaat voor wandmontage, inclusief stekkeradapter
zoals 342207V echter voor directe aansluiting op Power over Ethernet
volgens IEEE 802.3AF, klasse 1

en aansluitkabel

340256

Stekker voeding voor Access-Points en repeaters
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OMEGA FLEX

Software
OMEGA FLEX software biedt perfect aangepaste oplossingen, van kleine bedrijven tot
complexe toegangscontroles. Door de maatwerksoftware voor elke toepassing kunnen systeemgrootte en de functionaliteit via licenties individueel worden aangepast.

SOFTWARE
Artikelnummer

350004
350006
350100
350106
350107
350105
350109
350108
350101
350112

350103
350113
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Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

OMEGA FLEX systeemlicentie

765,00

OMEGA FLEX systeemlicentie

765,00

Databankuitbreiding

170,00

Serverlicentie

495,00

Voor het beheer van de elektronische sluitplannen met de pc
inclusief databank voor 25 apparaten / 100 transponders (medewerkers)
V-NET Voor het beheer van de elektronische sluitplannen met de pc
inclusief databank voor 25 apparaten / 100 transponders (medewerkers)
Uitbreiding van de databank met 25 apparaten / 100 medewerkers
Uitbreiding van de basislicentie voor 1 standalone pc, naar client-server toepassing, inclusief 3
clients

Uitbreiding van de serverlicentie

115,00

Met aanvullende clients/per client

Online licentie

795,00

V-NET licentie

495,00

Software-uitbreiding Citrix

170,00

Module multi-user

360,00

Uitbreiding van de basislicentie voor 1 standalone pc naar Online functionaliteit.
Uitbreiding van de basislicentie voor 1 standalone pc naar V-NET functionaliteit.
Uitbreiding van de software met functie voor bv. CITRIX omgevingen
Uitbreiding van de software voor multi-user-gebruik

Apparaat upgrade/downgrade

95,00

Module aanwezigheidscontrole

115,00

Licentie voor upgraden of downgraden van apparaten.
Voorbeeld:
/T naar /NET = 1 upgrade;
/NET naar /T = 1 downgrade, /T naar /TV = 1 upgrade etc.
Prijs per upgrade/downgrade
Uitbreiding van de software om te controleren welke personen aanwezig en afwezig zijn

Tijdregistratiemodule

Uitbreiding van de software voor registratie van aanwezigheidstijden.
De tijden worden per persoon geregistreerd en kunnen naar Excel worden geëxporteerd voor
verdere bewerking.

495,00
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Software

SOFTWARE
Artikelnummer

350117

350118

350119
350120
350104

Benaming/uitvoering

Active Directory-autorisatie

Licentie voor uitbreiding met
inloggen met
AD-username en wachtwoord
Serverlicentie (client-server) nodig

Prijs in EUR

95,00

Active Directory-synchronisatie

355,00

Liftbesturingsmodule

495,00

Meubelslotmodule

495,00

Licentie voor uitbreiding om de
functie Persoonsgegevens
uit de Active Directory
in de OMEGA personendatabase
te integreren en te programmeren.

Uitbreiding van de systeemlicentie met de functie liftbesturing
Uitbreiding van de systeemlicentie met de functie meubelslotbeheer

Module CEMO-centrale

Software voor koppeling met CEMO-NET-onderdelen
in een netwerk
Totaaloverzicht van alle motorcilinders in het gebouw. Schakelmogelijkheid en visualisatie van
de situatie van een deur rechtstreeks op het scherm,
geïntegreerde virtuele tijdschakelklok, apparaatconfigurator en
registratie van gebeurtenissen
Licentie voor onbeperkt aantal deuren
Gratis bij bestelling van een CEMO-NET-configuratie
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OMEGA FLEX

Home & Office-Set

Elektronisch sluitwerk, praktisch profijt
Snel gemonteerd
Het inbouwen van een CES OMEGA FLEX Home & Office sluitcilinder is heel eenvoudig. Het systeem werkt op batterijen en de
vorm en afmetingen van de elektronische cilinder zijn identiek
aan die van een mechanische cilinder. Gewoon de mechanische
cilinder eruit, de elektronische cilinder erin - en klaar!
Eenvoudig te programmeren
Het programmeren van de sluitcilinder gaat zelfs zonder pc. De
elektronische sleutel wordt in de sluitcilinder geprogrammeerd
- gemakkelijker kan het niet.

Technische wijzigingen voorbehouden

Makkelijk te vervangen
Als er een elektronische sleutel kwijtraakt, kan de sluitcilinder
onmiddellijk anders worden geprogrammeerd. Ook dat gebeurt
met de meegeleverde programmeermedia - uw deur blijft even
goed beveiligd als altijd.
Sterk tegen inbraak
CES OMEGA FLEX Home & Office sluitcilinders hebben een
VdS-keurmerk. Dat geeft u de zekerheid van erkende kwaliteit en dus van het hoogste niveau van veiligheid.
Altijd uit te breiden
Wilt u meer mensen toegang geven tot uw woning of kantoor?
Er kunnen altijd nieuwe sleutels worden toegevoegd aan het
CES OMEGA FLEX Home & Office systeem. De uitbreidingsmogelijkheden zijn onbegrensd - dus maximale flexibiliteit voor u.
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OMEGA FLEX

Home & Office

Home & Office
Artikelnummer

342390V

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

Home & Office Set

375,00

bestaande uit:
OMEGA FLEX dubbele knopcilinder
knopcilinder met twee knoppen in Europrofiel (PC) met spatwaterdichte elektronische knop aan
de buitenkant en mechanische standaardknop aan de binnenkant.
Voor enkelzijdige identificatie met elektronische sluitmedia DESFire EV1, variant Time
Optische rood/groen indicatie via geïntegreerde lichtring. Akoestische indicatie via
geïntegreerde beeper.
Aan de buitenzijde bediening uitsluitend met geautoriseerd sluitmedium, aan de binnenzijde
permanente bediening via mechanische knop.
Basislengte: 32,5 mm/32,5 mm (K/S)

SKG*** ® versie met boor- en trekbeveiliging
Levering inclusief batterij, bevestigingsschroef en montagegereedschap
3 Master-media

uitvoering als sleutelhanger voor programmering
System-, Program- en Time-Master

5 Premium sleutelhangers

met doorlopende nummering

Alle media compleet geprogrammeerd
samen verpakt in eenvoudig hanteerbare
verkoopverpakking

SKG

Uitvoering met boor- en trekbeveiliging SKG***

55,00

Alternatieve cilinder uitvoeringen
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

GS

Uitvoering voor bijzonder licht lopende tandwiel overbrenging-meerpuntssluitingen.

485,00

AP

Uitvoering als anti-paniek-cilinder voor anti-paniek-sloten

515,00

SB

Uitvoering voor veiligheidsbeslagen met uittrekbeveiliging

425,00

Verlengingen
Artikelnummer

Maten

K en S opgeven

totale lengte groter dan 65 mm tot een totale lengte van 125 mm, één prijs
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Meerprijs in EUR

45,00
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OMEGA FLEX

Home & Office

Uitbreidingen
Artikelnummer

342351V
342352V
342353V

342491V

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

Additionele Program-Master

35,00

Additionele Time-Master

35,00

Premium sleutelhanger

95,00

Set reservesleutels voor Home & Office-sets

125,00

tot aan 10 Program-Masters
tot aan 10 Time-Masters

MIFARE DESFire EV1
Incl. codering
Incl. doorlopende nummering
1 verpakking = 5 stuks
bevat 5 premium-sleutelhangers
Met replace-functie voor het wissen van verloren elektronische sleutels zonder opnieuw
programmeren van de sluitapparaten.

Toebehoor
Artikelnummer

247615F

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

Reserve lithiumbatterijen CR2

35,00

Verpakking van 5 stuks

System-Master

Technische wijzigingen voorbehouden

Program-Master

Time-Master

Elektronische sleutel
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OMEGA FLEX

CEMO motorcilinder

Compleet pakket
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

CEMO-XXX*

CEMO compleet pakket

Prijs in EUR

1.100,00

bestaande uit:
Cilinder met een basislengte van 27,5 / 31,5 (A/I)
met motoreenheid, kleur mat verchroomd
1 sleutel
besturing in kunststofbehuizing inkl. voedingseenheid
aansluitkabel van 7m
deurcontact opbouw
kabelovergang opbouw

CEMO-XXX-NET

CEMO-NET Compleet pakket

1.250,00

Zelfde inhoud als boven, inclusief besturing
met ethernetaansluiting
Let op: CEMO-systeemlicentie 350005 of centrale 350104 apart bestellen.

* xxx staat als plaatsvervanger voor het vereiste sluitsysteem

Opties / meerprijzen voor de
CEMO pakketten
Artikelnummer

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

CEMO / CEMO-NET blinde cilinder

Zonder meerprijs

CEMO / CEMO-NET zonder draaiknop

Zonder meerprijs

Uitvoering als bij het complete CEMO – pakket, maar met cilinder, zonder sluitfunctie aan de
buitenzijde.
Uitvoering als bij het complete CEMO – pakket, maar zonder draaiknop aan de binnenzijde.

CEMO verlenging

15,00

Verlengingen CEMO Per cilinderzijde, per 10 mm boven 111 mm tot 151mm totale
lengte

30,00

Per cilinderzijde, per 10 mm tot 111 mm totale lengte

Extra sleutels

Extra sleutels naast de basisuitrusting , zie CES-prijslijst

Optionele kleuren voor het motorhuis

F1 look, messing gepolijst, etc.
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Vlg. CES-prijslijst
en Multi
95,00
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OMEGA FLEX

CEMO Motorcilinder

CEMO individuele componenten en toebehoor
Artikelnummer

CEMO-Z-XXX

Benaming/uitvoering

Prijs in EUR

Cilinder voor CEMO

135,00

Blinde cilinder voor CEMO

95,00

Halve cilinder bij CEMO

95,00

Cilinder met een basislengte van 27,5 / 31,5 (A/I)
Cilinder met een basislengte van 27,5 / 31,5 (A/I) zonder sluitfunctie aan de buitenzijde

CEMO-Z-1/2
CEMO-CM
CEMO-STEU
150217

150218

150222

150223

CEMO-STLT
CEMO-KABU
CEMO-TKON
150605V
150606V

Lengte 10/31,5 mm (A/I) aan de buitenzijde zonder sluitfunctie Gebruik bv. pantsergrendel.

Motoreenheid

365,00

CEMO-besturing met voedingseenheid

560,00

CEMO-NET besturing incl. voedingseenheid

750,00

CEMO-NET uitbreidingsset

355,00

CEMO-NET PoE besturing

780,00

CEMO-NET PoE uitbreidingsset

415,00

Aansluitkabel van 7m

60,00

Kabelovergang

25,00

Deurcontact

27,50

geïntegreerd in kunststofbehuizing

met geïntegreerde ethernetaansluiting
voor online verbinding en bediening van motorcilinder via software en netwerk,
Let op: CEMO-systeemlicentie 350005 of centrale 350104 apart bestellen.
voor bestaande besturingen, voor overstap naar online-functie. Bevat: ethernet-adapter,
kabelset, deksel (evt. software-update 150502, andere processor nodig).
Let op: De eventueel aanwezige tijdschakelklok kan niet meer samen met de ethernetadapter
worden gebruikt,
Let op: CEMO-systeemlicentie 350005 of centrale 350104 apart bestellen.
met geïntegreerde ethernetaansluiting en module voor stroomvoorziening via netwerk
voor online verbinding en bediening van motorcilinder via software en netwerk
Let op: CEMO-systeemlicentie 350005 of centrale 350104 apart bestellen.
voor bestaande besturingen, voor overstap naar online-functie en tegelijkertijd
stroomvoorziening via netwerk. Bevat: ethernet-adapter, PoE-module, kabelset, deksel (evt.
software-update 150502, andere processor nodig).
Let op: De eventueel aanwezige tijdschakelklok kan niet meer samen met de ethernetadapter
worden gebruikt.
Let op: CEMO-systeemlicentie 350005 of centrale 350104 apart bestellen.
Afgeschermde kabel tussen motoreenheid en besturing, met stekker aan de deurzijde en open
kabeluiteinden aan de besturingszijde.
Voor opbouwmontage, vernikkeld
Voor opbouwmontage, wit

Radar bewegingsmelder

Bewegingsmelder voor wandmontage voor automatische vrijgave
van de CEMO

Infrarood afstandsbediening voor de

Radar bewegingsmelder

Technische wijzigingen voorbehouden

290,00
65,00
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OMEGA FLEX

CEMO Motorcilinder

Software voor CEMO-NET motorcilinders
Artikelnummer

350005

150502
150229V
150602V

62

Benaming/uitvoering

CEMO-NET systeemlicentie

Prijs in EUR

Software voor koppeling van de CEMO-NET
componenten aan een netwerk
Totaaloverzicht van alle motorcilinders in het gebouw. Schakelmogelijkheid en visualisering van
deurstatus direct in de weergave,
geïntegreerde virtuele tijdschakelklok, apparaat configurator en
bedieningsregistratie
Licentie voor onbeperkt aantal deuren

0,00

Software-update CEMO

135,00

PLCC montagetang voor CEMO processor

30,00

Service-adapter RS232

70,00

Voor een update van de besturing
Wordt geleverd als microprocessor

Interfaceadapter voor de configuratie van de CEMO besturing
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OMEGA FLEX

Dienstverleningen

Dienstverleningen
Artikelnummer

D001

D002

D003

D004

D008
D009

Benaming/uitvoering

Elektronisch sluitplan

Opzetten van het elektronische sluitplan en de databank met tijdprofielen van de klant bij CES
Velbert. De opzet hiervan moet door de klant (opdrachtgever/ gebruiker) in de vorm van een
lijst/ tabel met alle relevante gegevens ter beschikking worden gesteld.

Netto-Prijs in EUR

355,00

Programmering van de apparaten

18,15

Programmering van de sleutels

3,30

Programmeren van de apparaten (cilinders, wandlezers en beslag) bij CES Velbert naar opgave
van de klant (opdrachtgever/ gebruiker) volgens het elektronische sluitplan. Per cilinder/
wandlezer/ beslag.
Programmeren van de elektronische sleutels (kaart, sleutel, sleutelhanger) bij CES Velbert naar
opgave van de klant (opdrachtgever/ gebruiker) volgens het elektronische sluitplan. Per sleutel/
sleutelhanger/ transponder.

Scholing / systeemtraining

Opleiding van de gebruiker in het beheer van de Software op het eigen systeem, op een PC
van de klant die voldoet aan de vereisten voor CES-OMEGA. Opzetten van de gegevens van 5
gebruikers volgens schriftelijke opgave van de klant. De opzet hiervan moet door de klant in
de vorm van een tabel met alle relevante gegevens ter beschikking worden gesteld tijdens de
training. Maximaal 3 personen. Per dag maximaal 8 uur incl. reiskosten, vasteland Nederland.

Speciale oplossingen voor hardware / software

Speciale oplossingen voor de Hardware/ Software op aanvraag

Projectplanning

Projectplanning van mechatronische systemen door systeemtechnici van CEStronics.
Inhoud:
Een coördinatiegesprek met de aannemer of met vakmensen (elektromonteurs,
montagepersoneel, verantwoordelijke voor brandbeveiliging, enz.)
Als basis dient hier het door de klant te leveren materiaal (bouwtekeningen, plattegronden enz.)
Voorbereiding van een specificatiedocument
Andere, niet te voorziene werkzaamheden op grond van specifieke aanpassingen op verzoek van
de klant, onderbrekingen en wachttijden door vertragingen bij de klant (bijv. niet verschijnen van
vakmensen) worden achteraf (D005 ...D007) extra
in rekening gebracht.

1.350,00

Op aanvraag
1.195,00

Per dag maximaal 8 uur incl. reiskosten, vasteland Nederland.
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OMEGA FLEX

Dienstverleningen

Dienstverleningen
Artikelnummer

D010

Benaming/uitvoering

Netto-Prijs in EUR

Ingebruikname

1.195,00

Ingebruikname van mechatronic systemen door technisch personeel van CES.
Inhoud:
In bedrijf stellen van de, volgens de CES handleidingen, in het werk gemonteerde, apparaten.
Voorwaarde:
De apparaten zijn op locatie gemonteerd, eventuele leidingen zijn gelegd en kabels en
aansluitingen van het CES apparaat zijn volgens de CES handleidingen uitgevoerd.
Extra, niet te voorziene werkzaamheden door aanpassingen op wens van de klant, fouten bij de
voorbereiding en onderbrekingen in de werkzaamheden en wachttijden door vertragingen op
de bouw (bv. niet komen opdagen van de vakmensen, niet aangegeven/omschreven leidingen),
worden achteraf (D005 ...D007) extra in rekening gebracht.
Per dag maximaal 8 uur incl. reiskosten, vasteland Nederland.

D011
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Speciale nummering sluitmedia

Laser-identificatie naar opgave van de klant en voorafgaande controle op haalbaarheid
Klantgegevens moeten als grafisch bestand of in tabelvorm, afhankelijk van toepassing,
aanwezig zijn.
Per sluitmedium

6,00
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OMEGA FLEX

Software-serviceovereenkomsten voor eindklanten

Software-serviceovereenkomsten voor eindklanten
Artikelnummer

Vertrag01
Vertrag02
Vertrag03

Benaming/uitvoering

Netto-Prijs in EUR

Software-serviceovereenkomst

199,00

Software-serviceovereenkomst

349,00

Software-serviceovereenkomst

449,00

Software-ondersteuning voor kleine systemen, offline, tot 50 deuren
Per klant/per jaar
Software-ondersteuning voor systemen, offline, meer dan 50 deuren
Per klant/per jaar
Software-ondersteuning voor OMEGA FLEX-systemen
Per klant/per jaar

Kosten voor service die niet onder de software-seviceovereenkomst valt:

U kunt kiezen tussen een voordelig totaalpakket of een minuten-pakket voor aanvragen / kleine
supportservices
Artikelnummer

360027

360028

Omschrijving

Prijs netto in EUR

Software-support met software-serviceovereenkomst

85,00

Software-support met software-serviceovereenkomst

20,00

Support via TeamViewer of telefonisch, tarief per uur.
Services m.b.t. software:
Installeren, onderhoud, migratie, gegevensbewerking
Totaalbedrag, per aangevangen uur

Support via TeamViewer of telefonisch, tarief per uur.
Services m.b.t. software:
Installeren, onderhoud, migratie, gegevensbewerking
Bedrag per minuut, per aangevangen 10 minuten (1 uur = € 120,00)
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OMEGA FLEX

Reparaties

Reparaties
ArtikelnummerArtikelOmschrijvingBezeichnung/Ausstattung
nummer

Prijscategorie A
Prijscategorie A
Prijscategorie A
Prijscategorie A

Prijs netto in EURNetto-Preis in EUR

Opstellen offerte*

49,00

Apparaat controleren

49,00

Visueel onderhoud

49,00

Klein onderhoud: controle transponder, batterij etc.

49,00

Vaste prijs per apparaat
(e-cilinder, WT, e-beslag)
Vaste prijs per apparaat
Vaste prijs per apparaat

Reparaties (e-cilinder, WT, e-beslag), vervangen
Prijscategorie B

1 module

109,00

Prijscategorie C

2 of meer modules

139,00

Speciale opmerkingen
Voor welke apparaten zijn deze prijzen
van toepassing?

De prijzen zijn van toepassing voor alle cilinders, beslag, wandlezers, Access-Points
en Repeaters van de OMEGA-systemen (CES OMEGA FLEX, OMEGA MIFARE, OMEGA ACTIVE, OMEGA LEGIC).

Voor welke reparaties en diensten zijn
deze prijzen van toepassing?

De prijzen zijn van toepassing op alle reparaties en overige diensten die buiten
onze garantie worden uitgevoerd aan bovenvermelde apparaten.

Sluitmedia/transponders

Ingestuurde sluitmedia die langer dan 24 maanden in omloop zijn, worden niet
gerepareerd, maar vervangen door nieuwe. Daarvoor gelden de prijzen uit de deze
prijslijst.

Wie kan apparaten aan CEStronics
Service sturen voor reparatie?

Op grond van de overeenkomst en ter bescherming van u als vakpartner, controleren en/of repareren wij uitsluitend nog apparaten die wij rechtstreeks van u
ontvangen. Apparaten die worden ingestuurd door eindgebruikers zullen wij in de
toekomst niet meer in behandeling nemen en op kosten en risico van de eindgebruiker terugsturen.

Hoe lang is de garantietermijn voor
reparaties?

De garantietermijn voor reparaties bedraagt 12 maanden. De garantie is van toepassing op de uitgevoerde reparaties en de gebruikte materialen, bv. vervangen
onderdelen. De garantietermijn gaat in zodra de klant het gerepareerde apparaat
heeft ontvangen.
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OMEGA FLEX

Speciale opmerkingen

Speciale opmerkingen
*Wanneer wordt er een offerte
gemaakt?

Offertes worden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de vakpartner opgesteld.
Stuurt u een apparaat in zonder vooraf expliciet om een offerte te vragen, worden
reparaties die in de vermelde prijscategorieën vallen, direct en zonder voorafgaande opgave van de kosten uitgevoerd. Het insturen wordt dan gezien als opdracht
tot reparatie.
Als de kosten van een reparatie hoger uitvallen dan de bovengrens van de hoogste
categorie (€139,00 netto per ingestuurd apparaat), dan wordt u daarover schriftelijk geïnformeerd door CEStronics Service.
In geval van total-loss wordt u ook schriftelijk geïnformeerd door CEStronics
Service.
Vanzelfsprekend informeren wij u van tevoren ook schriftelijk over bijzondere en
dus niet-gratis service die niet binnen de bovengenoemde prijscategorieën valt.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij service aan de CEMO-motorcilinder of grote klantspecifieke software-opdrachten en reparaties aan databases.

Accepteren van offertes

Let op: indien u een offerte niet accepteert en verlangt dat het niet-gerepareerde
product wordt teruggestuurd, brengen wij € 49,00 netto aan administratie- en
verzendkosten in rekening.
Als wij na 4 weken na offertedatum geen opdracht tot reparatie van u hebben
ontvangen, sturen wij het niet-gerepareerde apparaat zonder verdere aankondiging op uw kosten en uw risico naar u terug. In dat geval wordt € 49,00 netto aan
administratie- en verzendkosten per apparaat in rekening gebracht.

Hoe lang duurt een reparatie?

Technische wijzigingen voorbehouden

Wij hanteren momenteel een reparatietijd van 10 werkdagen. Als bij een niet-gratis reparatie ook een offerte moet worden opgesteld, dan komt de extra tijd daarvoor (offerte verzenden, offerte beantwoorden) daar nog bij.
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ALV

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
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Definities en toepasselijkheid
Aanbod / Aanbieding: ieder aanbod van CESnederland B.V. tot het aangaan
van een Overeenkomst;
CESnederland B.V.: de besloten vennootschap CESnederland B.V., KvK-dossiernummer 08175349, hierna te noemen: CES, zijnde de gebruiker van de
Voorwaarden;
Diensten: alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden,
van welke aard dan ook, die door CES worden verricht, in de ruimste zin;
Goederen: de door CES op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van
de Klant te leveren Goederen, zijnde zaken en/of vermogensrechten;
Klant: de natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie CES
een Aanbieding doet tot de levering van Goederen en/of het verrichten van
Diensten en/of met wie CES een Overeenkomst aangaat;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en
levering van Goederen door CES aan de Klant en/of het door CES verlenen
van Diensten aan de Klant;
Partij(en): CES en de Klant c.q. ieder voor zich;
Schriftelijk: per brief, fax, elektronisch bericht of deurwaardersexploot;
Voorwaarden: deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
van CES;
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende
verbintenissen.
Indien de voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige overeenkomst,
zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende
partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien
gesloten overeenkomst tussen partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
De toepasselijkheid op enige overeenkomst van algemene of specifieke door
de klant gehanteerde voorwaarden wordt door CES uitdrukkelijk van de hand
gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk
door CES van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst. Aanvaarding
op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van de klant op een
overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten overeenkomst van toepassing zijn.
In geval van nietigheid of vernietiging door de klant van een of meer bepalingen van de voorwaarden blijven de overige bepalingen van de voorwaarden
onverminderd van toepassing op de overeenkomst. Partijen zullen in overleg
treden om een nietige of vernietigde bepaling van de voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel
mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling.
Voor zover een overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. De overige bepalingen
van de voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de overeenkomst
van toepassing.
Indien van deze voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie
in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.
Aanbiedingen
Een aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het aanbod. Vermeldt het aanbod geen termijn
voor acceptatie, dan vervalt het aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na
de datum vermeld in het aanbod.
Een door de klant binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd aanbod kan door
CES gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie
door CES worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van
CES tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door de klant geleden
schade.
Een door de klant gegeven opdracht kan door CES worden bevestigd door
middel van een opdrachtbevestiging. Indien de klant niet binnen veertien (14)
dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft
geuit, is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.
Als de klant aan CES met het oog op het uitbrengen van een aanbod gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag CES uitgaan van de juistheid
hiervan en zal zij haar aanbod hierop baseren. De klant vrijwaart CES voor elke
aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de
klant verstrekte tekeningen en dergelijke.
Een door CES aan de klant verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in
algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een
aanbieding.
Tot het aanbod behorende bescheiden, zoals tekeningen, informatiebladen,
afbeeldingen, plannen etc., zijn niet bindend, behalve wanneer deze door CES
uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend zijn aangemerkt.
CES behoudt zich het recht voor technische wijzigingen door te voeren. Deze
wijzigingen hebben in beginsel geen gevolgen voor de overeenkomst met de
klant. De catalogi en de op internet gepubliceerde gegevens worden voortdurend geactualiseerd. De klant kan geen rechten ontlenen aan de daarin
opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen en prijzen. Deze gelden

niet als kwaliteitstoezegging of garantieverklaring.
3.
Totstandkoming van overeenkomsten
3.1. Met inachtneming van het overige in de voorwaarden bepaalde, komt een
overeenkomst slechts tot stand:
(a)	door acceptatie door de klant van een aanbod;
(b)	door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door de klant (mondeling
of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een aanbod;
(c)	doordat CES feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van de klant.
3.2. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen,
correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen partijen die heeft
plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst, hoezeer
deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de overeenkomst.
3.3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend
na schriftelijke aanvaarding hiervan door CES. CES is niet gehouden om wijzigingen van en/of aanvullingen op een overeenkomst te aanvaarden en is
gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke overeenkomst wordt aangegaan.
CES is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/
of aanvullingen op de overeenkomst aan de klant door te belasten.
3.4. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers
van CES binden CES slechts tegenover de klant indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door CES schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd
aan de klant.
3.5. Een overeenkomst ten aanzien van de verkoop en levering van goederen door
CES aan de klant kan nimmer worden gekwalificeerd als duurovereenkomst
(zoals een distributieovereenkomst, maar daartoe niet beperkt), tenzij dat
uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald. Nadat CES diensten en/of goederen heeft verkocht en/of geleverd aan de klant is zij nimmer verplicht om
nadien wederom overeenkomsten met de klant te sluiten.
4. Prijzen en betaling
4.1. De in de aanbieding respectievelijk overeenkomst genoemde prijzen luiden in
EURO en zijn exclusief BTW (omzetbelasting) en/of andere van overheidswege
opgelegde heffingen, van welke aard dan ook. De prijzen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief de kosten van verpakking, transport en
andere kosten van verzending, invoerdocumenten, (transport)verzekering(en),
reistijd, reiskosten en verblijfskosten (leveringskosten). De omzetbelasting
en de te maken leveringskosten worden aanvullend in rekening gebracht en
afzonderlijk vermeld. Bij levertijden van meer dan 4 maanden berekent CES
de prijzen zoals deze gelden op de dag van levering c.q. dienstverlening.
4.2. Wordt door de klant een opdracht verstrekt aan CES zonder dat een prijs
uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane
aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de
uitvoering van de overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.
4.3. Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier (4) maanden
verstrijken en de nakoming ervan door CES nog niet is voltooid, mag een
stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling
van CES) worden doorberekend aan de klant. Betaling van de prijsverhoging
vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.
4.4. Indien echter de verhoogde prijs die CES wenst te hanteren als bedoeld in
artikel 4.3. ten opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan vijftien procent
(15%) is gestegen, is de klant gerechtigd om de overeenkomst voor zover het
toekomstige verplichtingen van CES betreft, op te zeggen binnen zeven (7)
dagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande dat CES in dat
geval onder geen beding jegens de klant gehouden zal zijn om de als gevolg
daarvan eventueel door de klant geleden schade te vergoeden.
4.5. Ter zake de door CES te leveren c.q. geleverde goederen en/of door CES uit te
voeren c.q. uitgevoerde diensten wordt door CES een factuur gestuurd naar de
klant. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling geschiedt binnen 14
dagen na factuurdatum kan de klant aanspraak maken op 2% contante korting. Deze korting is niet van toepassing op betaling van facturen van minder
dan € 50,00 en op facturen voor montagewerk en arbeidskosten. Betaling
dient te geschieden op door CES aangegeven bankrekeningen. Bepalend voor
het moment van betaling is het moment waarop CES bericht van haar bank
betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.
4.6. Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft
plaatsgevonden, is de klant terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling
is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum
van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij
de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing
is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan
alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de klant, welke kosten
hierbij door partijen bij voorbaat worden vastgesteld op tenminste 15% van
de openstaande vordering met een minimum van € 150,00 onverminderd de
bevoegdheid van CES om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen
indien deze meer bedragen. Ingeval de klant een consument is, maakt CES
inzake de buitengerechtelijke kosten aanspraak op een bedrag gelijk aan
de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke
incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voorzover het openstaande
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bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen
veertien dagen gerekend vanaf de dag gelegen na de dag van aanmaning
door de klant-consument wordt voldaan.
Indien de klant in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld
in artikel 4.6., zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar,
zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.
Door de klant gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van
verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het
langst openstaan, ook indien de klant bij de betaling vermeldt dat de betaling
betrekking heeft op een andere factuur.
Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de klant niet het recht
zijn betalingsverplichtingen jegens CES op te schorten en/of te verrekenen
met betalingsverplichtingen van CES jegens de klant.
CES is gerechtigd alle vorderingen op de klant te verrekenen met iedere schuld
die CES aan de klant, dan wel aan met de klant gelieerde (rechts-)personen,
mocht hebben.
Alle vorderingen van CES op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
(a) indien na het sluiten van de overeenkomst aan CES omstandigheden ter
kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan
zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van CES;
(b)indien CES de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is;
(c)in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van
de klant, liquidatie of faillissement van de klant of – voor zover de klant
een natuurlijke persoon betreft – het op de klant van toepassing worden
van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
CES is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van de
klant, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang de klant met de verlangde
zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft,
is CES bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.
Bij – onbetwist – gedeeltelijk niet-behoorlijk door CES geleverde zaken, is de
klant desondanks verplicht tot betaling van het gedeelte dat wel behoorlijk
is geleverd.
(Op)levertijd
De door CES in het kader van een overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft
altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen
partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de
overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
De door CES opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische)
details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke
in het bezit zijn van CES en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering
van de overeenkomst is voldaan.
Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat CES er vanuit dat zij de opdracht kan
uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst.
Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke CES bekend waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, kan CES de (op)levertijd
verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder de gewijzigde
omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan
niet in de planning van CES kunnen worden ingepast, zullen deze worden
uitgevoerd/afgerond zodra de planning van CES dit toelaat.
Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door CES wegens een
tekortkoming van de klant wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van
de opschorting. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning
van CES kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond
zodra de planning van CES dit toelaat.
CES is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, dan wel
de leveringstermijn na verlenging op grond van de artikelen 5.4. en 5.5. van
deze voorwaarden, ter zake goederen alleen dan in verzuim indien zij van de
klant een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een
termijn van één (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan
ook binnen deze termijn uitblijft. De klant heeft ingeval van ontbinding geen
recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde
termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van CES.
Levering en wijze van levering
Het risico voor de aan de klant te leveren goederen gaat op haar over af
magazijn van CES (Lage Brink 9, Apeldoorn, Nederland), dan wel het magazijn van een door CES ingeschakelde derde (‘Ex Works’, zoals opgenomen
in de meeste recente versie van ICC Incoterms), tenzij in de overeenkomst
expliciet anders is overeengekomen. Alle goederen worden te allen tijde
voor rekening en risico van de klant getransporteerd. Bij gebreke van nadere
afspraken wordt het transportmiddel en de transportroute door CES gekozen.
CES verzekert haar zendingen tegen alle risico’s van het transport voor een premie van 1‰ op de netto geleverde waarde. Wanneer de klant geen verzekering
wenst, dient hij dit bij de bestelling aan te geven. Gedeeltelijke leveringen zijn
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toegestaan, indien deze voor de klant in redelijkheid aanvaardbare hoeveelheden geschiedt. Deze leveringen worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Wanneer de nakoming van de verplichting tot levering geheel of gedeeltelijk
onmogelijk wordt dan wel vertraagd of bemoeilijkt wordt ten gevolge van
omstandigheden die door CES in redelijkheid niet kunnen worden afgewend
anders dan ingeval van overmacht, is CES bevoegd hetzij de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder
dat daardoor de klant enig recht heeft op schadevergoeding. Ingeval van
overmacht is het bepaalde in artikel 17 van de voorwaarden van toepassing.
Wanneer CES voorziet dat de zaken niet binnen de levertijd geleverd kunnen
worden, dan zal CES de klant onverwijld schriftelijk hiervan op de hoogte
brengen onder vermelding van de redenen daarvan, en indien mogelijk het
verwachte levertijdstip melden. De klant is op grond hiervan uitsluitend bevoegd de overeenkomst te ontbinden in geval van een aan CES toerekenbare
overschrijding van de levertijd en levering na een redelijke termijn uitblijft.
Ingeval van overmacht is het bepaalde in artikel 17 van de voorwaarden van
toepassing.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, zijn
voor rekening van de klant uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen
en eventuele andere met het vervoer en de levering van goederen door CES
gepaard gaande lasten van overheidswege, van welke aard ook.
Indien goederen ontbreken bij de aflevering dient de klant dat binnen 5
werkdagen aan CES schriftelijk te melden. Bij een melding na verloop van
deze termijn worden de ontbrekende goederen niet gecrediteerd aan de klant,
noch worden de goederen kosteloos alsnog bij de klant afgeleverd.
CES heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de goederen op het overeengekomen tijdstip in haar magazijn, dan wel het magazijn van een door
CES ingeschakelde derde, aan de klant ter beschikking te stellen. Het door
of namens de klant ondertekende afleveringsdocument en/of bijbehorende
bijlagen van de vervoerder levert/leveren volledig bewijs op van de aflevering
door CES van de in de het afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen
vermelde goederen.
Het door CES aan de klant ter aflevering aanbieden van bestelde goederen
wordt gelijk gesteld met levering van deze goederen. Indien de klant weigert
de ter aflevering aangeboden goederen in ontvangst te nemen, zal CES de
betreffende goederen gedurende vijftien (15) werkdagen na de datum van
aanbieding opslaan op een door haar te bepalen locatie. Na het verstrijken van
deze termijn is CES niet langer verplicht om de door de klant bestelde goederen
ter beschikking van de klant te houden en is zij gerechtigd om de goederen
aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. De klant
blijft niettemin gehouden de overeenkomst na te komen door de betreffende
goederen op eerste verzoek van CES af te nemen tegen de overeengekomen
prijs, terwijl de klant tevens verplicht is de schade van CES te vergoeden die
voortvloeit uit de eerdere weigering van de klant om de betreffende goederen
in ontvangst te nemen, waaronder begrepen opslag- en transportkosten.
Leveringen op afroep dienen tijdig en in de overeengekomen deelhoeveelheden te worden afgeroepen en afgenomen. Bij afroepopdrachten zonder
overeengekomen looptijd, fabricage hoeveelheden en afnametermijnen kan
CES uiterlijk 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst een bindende
vaststelling van de af te nemen hoeveelheden verlangen. Wanneer de klant
zijn afnameverplichting niet binnen 3 weken nakomt, is CES bevoegd om,
wanneer de klant ook na een vervolgens door CES gestelde termijn van 2
weken hiermee in gebreke blijft, de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. Afroepopdrachten worden aangegaan voor de duur
van maximaal 24 maanden met ingang van de datum van het sluiten van
de overeenkomst. Na afloop van deze termijn is CES bevoegd de nog niet
afgeroepen en/of opgeslagen zaken aan de klant in rekening te brengen,
vermeerderd met de kosten en winstmarges.
Reclamaties, vorderingen uit gebreken, acceptatie en garanties
De geleverde goederen en verrichte diensten zullen in ieder geval na uitvoering
van de verplichtingen uit de overeenkomst door CES, binnen een redelijke
termijn (zijnde niet langer dan 8 dagen na (op)levering) door de klant worden
gecontroleerd op eventuele afwijkingen en/of gebreken. Indien de klant niet
binnen voornoemde redelijke termijn na (op)levering schriftelijk afwijkingen
en/of gebreken heeft gemeld aan CES, dan worden de geleverde goederen
en verrichte diensten geacht door de klant te zijn aanvaard en worden deze
goederen en diensten geacht te voldoen aan de in de overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.
Andere niet bij de (op)levering zichtbare gebreken aan geleverde goederen en/
of verrichte diensten moeten binnen 8 dagen na ontdekking daarvan dan wel
nadat deze redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk en gemotiveerd aan
CES worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde goederen en verrichte
diensten geacht worden door de klant te zijn aanvaard en deze goederen en
diensten geacht worden te voldoen aan de in de overeenkomst neergelegde
eisen en prestaties.
Als partijen geen overeenstemming bereiken over de vraag of er sprake is
van een gebrek, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De
deskundige wordt in overleg met de klant aangewezen door CES. De kosten
hiervoor komen voor rekening van de (grotendeels) in het ongelijk gestelde
partij, tenzij anders is overeengekomen.
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7.4. Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door CES van
een overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van de klant niet op en
kunnen slechts schriftelijk ter kennis van CES worden gebracht.
7.5. Op CES rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende
vordering indien de klant niet aan al zijn verplichtingen jegens CES (zowel
financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
7.6. Een vordering betreffende een door CES geleverd goed en/of verrichte dienst
kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren goederen en/
of diensten, ook niet indien deze te leveren goederen en/of diensten zijn of
zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
7.7. Bij gebrekkige of onjuiste levering kan de klant in eerste instantie uitsluitend
correcte nakoming binnen een redelijke termijn verlangen. De keuze van de
wijze van nakoming – herstel van de gebreken (reparatie) of vervangende
levering – is aan CES voorbehouden. Dit voorbehoud geldt bij ieder nieuw
verzoek tot correcte nakoming. Technische wijzigingen worden voorbehouden.
7.8. Alle noodzakelijke kosten voor herstel van gebreken worden door CES vergoed.
Vergoeding van kosten wordt uitgesloten voor zover de kosten hoger zijn
geworden doordat de zaken na levering naar een andere plaats gebracht zijn,
tenzij dit overeenkomt met het bedoelde gebruik van de zaken.
7.9. Vorderingen op grond van gebreken kunnen niet worden gebaseerd op onbedoeld of ondeskundig gebruik, normale slijtage, en evenmin op schade die
ontstaat door onjuist of nalatig gebruik, overmatige belasting, onbedoelde
verwerking etc. alsmede op onvoorziene omstandigheden, tenzij de desbetreffende schade terug te voeren is op aan CES verwijtbare gedragingen.
7.10. Garanties op de geleverde goederen en/of diensten gelden uitsluitend wanneer
deze in de overeenkomst zelf uitdrukkelijk worden bevestigd.
7.11. De werking van de door CES verstrekte garanties heeft uitsluitend betrekking
op de staat van de goederen en/of diensten ten tijde van de levering.
7.12. De garanties vervallen indien de klant reparaties aan de zaken heeft uitgevoerd
of doen uitvoeren en/of daaraan veranderingen heeft aangebracht of doen
aanbrengen, alsmede bij het gebruik van nagemaakte sleutels.
7.13. De garanties gelden niet indien de gebreken zijn ontstaan door:
– ondeskundige behandeling;
– ondeskundige toepassing; en/of
– het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale
gebruik van deze zaken vallen.
7.14. De garantie gelden voorts niet indien de gebreken verband houden met de
verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens, stukken, orders en/of
overige informatie door of wegens de klant aan CES, waaronder onder meer
doch niet uitsluitend te verstaan door of wegens de klant aan CES verstrekte
afwijkende productspecificaties.
7.15. Bovendien is CES niet gehouden de garanties gestand te doen indien de klant
enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet (geheel) nakomt,
tenzij wettelijke bepalingen van dwingende aard dit beletten.
7.16. Het voldoen aan de garantieverplichtingen en het verlopen van de betreffende
garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of tot vergoeding van kosten
en schade, mede uit hoofde van later aan de dag getreden gebreken uit, tenzij
wettelijke bepalingen van dwingende aard dit beletten.
7.17. Ingeval de klant een beroep doet op een garantie, dient CES te allen tijde in
de gelegenheid te worden gesteld dit beroep op de garantie ter plaatse op
de gegrondheid daarvan te (doen) onderzoeken, respectievelijk ter plaatse te
(laten) beoordelen of en zo ja, welke garantieverplichtingen CES in dit kader
jegens de klant heeft. Indien blijkt dat het beroep op de garantie om welke
reden ook niet gegrond is respectievelijk CES in dit kader geen garantieverplichtingen jegens de klant heeft, zijn alle kosten voortvloeiende uit dit onderzoek
respectievelijk uit deze beoordeling voor rekening van de klant. Hieronder
worden onder meer doch niet uitsluitend verstaan reiskosten, verblijfkosten
en personeelskosten (bestede uren e.d.).
8. Annulering en retourzendingen
8.1. Indien CES instemt met annulering van de overeenkomst, worden er annuleringskosten in rekening gebracht; ook behoudt CES zich dan het recht voor
aanspraak te maken op schadevergoeding wegens winstderving.
8.2. Voor retourzendingen geldt dat deze zaken in originele staat, in de oorspronkelijke verpakking, voor CES vrachtvrij en kosteloos en op de door CES te bepalen
wijze dienen plaats te vinden naar de oorspronkelijke plaats van verzending. Bij
creditering van opnieuw verkoopbare artikelen in onbeschadigde verpakking
vindt aftrek van 10% van de factuurwaarde plaats en, indien herverpakking
nodig is, vindt een aftrek van 20% van de factuurwaarde plaats. Het retourneren van in opdracht vervaardigde producten en cilinders ten behoeve van
sloten is uitgesloten.
8.3. Retourzendingen van de zaken zijn slechts toegestaan indien en voorzover
de directie van CES daartoe haar voorafgaande schriftelijke toestemming aan
de klant heeft gegeven en met inachtneming van de volgende bepalingen.
8.4. Retourzendingen zijn niet toegestaan bij:
– ondeskundige behandeling;
– onoordeelkundig gebruik;
– ondeskundige toepassing; en/of
– het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale
gebruik van deze zaken vallen.
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8.5. CES is gerechtigd retour gezonden zaken ter beschikking van de klant voor
diens rekening en risico te (doen) houden, indien de zaken niet op grond van
een gerechtvaardigde reclame c.q. ten onrechte retour zijn gezonden.
8.6. CES is niet gehouden retourzendingen te accepteren c.q. de zaken te vergoeden indien de klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens CES heeft
voldaan en/of overigens niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst heeft voldaan.
8.7. Het door CES voldoen aan voornoemde regeling inzake retourzendingen sluit
elke vordering tot herstel of tot vergoeding van kosten en schade, mede uit
hoofde van later aan de dag getreden gebreken, uit, tenzij wettelijke bepalingen van dwingende aard dit beletten.
9. Software
9.1. In het kader van de overeenkomst wordt in voorkomende gevallen software
geleverd. Deze software wordt geleverd in de vorm van een eenmalige,
niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. In de rechtsverhouding met
de klant is CES aan te merken als auteur in de zin van de artikelen 45h – 45n
Auteurswet. De licentie is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Het is de
klant niet toegestaan sub licenties aan derden te verstrekken. Demoversies
kunnen niet worden geretourneerd.
10. Aansprakelijkheid en verzekering
10.1. CES is aansprakelijk voor schade die de klant lijdt en die het gevolg is van een
aan CES toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen CES
verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven
de aard van de onderneming van CES en de markt waarin zij opereert – en
slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
10.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
(a)	vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade,
gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;
(b)	opzichtschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade die door
of tijdens de uitvoering van het werk c.q. het verrichten van diensten
wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken
die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt
c.q. diensten worden verricht (de klant dient zich desgewenst tegen
deze schade behoorlijk te verzekeren);
(c)	schade ontstaan door handelen of nalaten van de klant of derden in
strijd met door CES verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en de voorwaarden;
(d)	schade als direct gevolg van door of namens de klant aan CES verstrekte
onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.
10.3. Indien:
(a)	het voor CES ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of
niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld
in lid 1 van dit artikel af te sluiten of daarna tegen redelijke condities
te verlengen;
(b)	de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;
(c)	de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt,
is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door CES voor de
onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met de klant is overeengekomen.
10.4. CES is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens de klant aangeleverd
materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op
verzoek van de klant zal CES de bewerking opnieuw uitvoeren, met door de
klant voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
10.5. De klant vrijwaart CES van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door CES verrichte diensten en/of geleverde
goederen, voor zover CES jegens de klant voor dergelijke schade ook niet
aansprakelijk zou zijn.
11. Vervaltermijnen
11.1. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, vervallen rechtsvorderingen
en andere bevoegdheden van de klant, uit welke hoofde ook, jegens CES in
verband met geleverde goederen en/of verleende diensten na twaalf (12)
maanden na de datum waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit
dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén schriftelijke claim is
neergelegd bij CES.
11.2. In het geval binnen de in artikel 11.1. vermelde termijn door de klant een schriftelijke claim is neergelegd bij CES in verband met door haar geleverde goederen
en/of verleende diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van
de klant eveneens indien CES niet binnen een termijn van vier (4) maanden
na het ontvangen van de betreffende schriftelijke claim in rechte is betrokken
bij de op grond van artikel 18 van de voorwaarden bevoegde rechter.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van CES tot aan het
moment waarop de klant al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde
van de overeenkomst, maar ook uit hoofde van andere overeenkomsten is
gehouden, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en
kosten. Tot dat tijdstip is de klant gehouden de door CES geleverde goederen
gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van
CES te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
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ALV

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
12.2. In het geval van een levering van goederen aan de klant op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende goederen
– indien en zodra zij zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in artikel 12.1. vermeld eigendomsvoorbehoud
naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in
artikel 12.1. naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat
ten aanzien van de overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands
recht van toepassing is als vermeld in artikel 18 van de voorwaarden.
12.3. Zolang er op geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag de klant
deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
12.4. Nadat CES haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde
goederen terughalen. De klant staat CES toe de plaats te betreden waar de
goederen zich bevinden.
12.5. Als CES geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de klant verplicht
de nieuw gevormde zaken aan CES te verpanden of te verhypothekeren.
13. Monsters en productiemiddelen
13.1. De vervaardigingskosten van monsters en productiemiddelen (gereedschappen,
vormen, mallen etc.) worden, tenzij anders is overeengekomen, afzonderlijk
van de te leveren goederen in rekening gebracht. Dit geldt ook voor productiemiddelen die als gevolg van slijtage moeten worden vervangen.
13.2. Wanneer de klant tijdens de productietijd van een monster of productiemiddel
de onderliggende rechtsverhouding opschort of beëindigt, komen alle tot dan
toe gemaakte productiekosten voor zijn rekening.
13.3. De productiemiddelen blijven, ook wanneer deze door de klant betaald zijn,
in ieder geval tot de afloop of beëindiging van de overeenkomst in het bezit
van CES. Daarna is de klant bevoegd afgifte van de productiemiddelen te
verlangen, indien afspraken zijn gemaakt over het tijdstip van de afgifte en
de klant zijn (contractuele) verplichtingen volledig is nagekomen.
13.4. CES zal de productiemiddelen tot 3 jaar na de laatste levering aan de klant
in bewaring houden. Daarna zal CES haar klant schriftelijk verzoeken binnen
6 weken aan te geven welk verder gebruik hiervan moet worden gemaakt.
De bewaringsplicht eindigt wanneer een dergelijke mededeling uitblijft of
wanneer binnen die termijn niet een nieuwe bestelling wordt gedaan.
14. Minimum omzet en overige bepalingen
14.1. CES is gerechtigd geen goederen en/of diensten (meer) aan de klant te leveren
en de klant te verwijderen uit het klantenbestand van CES, indien de klant niet
een gefactureerde omzet van minimaal € 1.000,00 (duizend euro) exclusief
BTW per kalenderjaar heeft besteed c.q. gemaakt bij CES.
14.2. De klant is niet bevoegd tot het uitoefenen van het recht van retentie op grond
van eventuele tegenvorderingen of andere rechten, tenzij die vorderingen of
rechten door CES worden erkend, niet worden bestreden of rechtsgeldig zijn
vastgesteld.
14.3. Overdracht van aanspraken van de klant aan derden is alleen toegestaan na
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van CES.
14.4. De gegevens ten behoeve van de orderverwerking, inclusief de opstelling van
een sluitingsplan, worden geautomatiseerd ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
15. Geheimhouding
15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron
hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij
is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
CES gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde
rechter aangewezen derden mede te verstrekken en CES zich ter zake niet
kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of
toegestaan recht van verschoning, dan is CES niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding
van de overeenkomst.
15.3. Iedere klant zal alle bescheiden (daartoe behoren ook monsters, modellen en
gegevens) en kennis waarover hij uit hoofde van enige rechtsverhouding met
CES de beschikking krijgt, uitsluitend gebruiken voor de gezamenlijk daarmee
beoogde doeleinden. De klant zal deze bescheiden jegens derden geheimhouden met dezelfde zorgvuldigheid als waren het zijn eigen bescheiden
en kennis, wanneer deze door de klant als vertrouwelijk zijn aangeduid of
wanneer hij een kennelijk belang heeft bij de geheimhouding daarvan. Deze
verplichting treedt in werking met de eerste ontvangst van de bescheiden
of de kennis en eindigt 36 maanden na het einde van de rechtsverhouding.
De verplichting geldt niet voor bescheiden en kennis die algemeen bekend
zijn en die op het tijdstip van ontvangst reeds aan de klant bekend waren
zonder dat hij tot geheimhouding hiervan verplicht was of die door de klant
ontwikkeld worden zonder gebruik te maken van enige van CES afkomstige
bescheiden of kennis waarvoor de geheimhoudingsplicht geldt.
16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1. Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet
beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle goederen en/of de
resultaten van diensten waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen,
tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films,
informatiedragers, apparatuur, software en programmatuur (in object- en
broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van
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de verplichtingen uit de overeenkomst tussen CES en de klant berusten bij
CES. Indien voormelde rechten niet bij CES berusten, is de klant gehouden
op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende
recht aan CES te verlenen.
16.2. Bij productie op grond van modellen, gegevens, tekeningen of ontwerpen van
de klant is de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inachtneming
van eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder onder
meer doch niet uitsluitend auteursrechten. De klant vrijwaart CES en stelt CES
volledig schadeloos tegen vorderingen van derden inzake enige inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten van derden.
17. Overmacht
17.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst die niet aan CES kan worden toegerekend.
17.2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 17.1. wordt in ieder geval – derhalve
niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen
bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers,
waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen
door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking
en/of arbeidsconflicten, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f)
brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder
in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie,
onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l)
machinebreuk en/of (m) transportvertraging.
17.3. In geval van overmacht heeft CES de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht situatie heeft opgehouden te
bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting
te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De klant heeft in beide
gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin
door de overmacht nakoming van de verplichtingen door CES onmogelijk is
langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook de klant bevoegd de overeenkomst
gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat CES
conform artikel 17.4. gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden
een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting
tot vergoeding van de (eventuele) schade.
17.4. Indien CES bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is
de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.
18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1. Op alle door CES gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht
met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.
18.2. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank
Gelderland, locatie Zutphen, tenzij de klant een consument is en binnen een
maand nadat CES zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen,
voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter
kiest.
19. Verwerking van persoonsgegevens
19.1. Indien CES persoonsgegevens (zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/679
van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘AVG’))
verwerkt of laat verwerken, dan zal CES met betrekking tot de verwerking
van deze gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. CES wordt in dat geval
aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG.
19.2. CES zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan de
uitvoering van de overeenkomst en zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan daarvoor strikt noodzakelijk is. CES treft passende technische en
organisatorische maatregelen zoals bedoeld in de AVG.
19.3. CES zal, anders dan ter uitvoering van de overeenkomst, de betreffende persoonsgegevens niet delen met derden of derden toegang geven (actief dan
wel passief) tot deze persoonsgegevens en CES zal, anders dan ter uitvoering
van de overeenkomst, geen derde partijen betrekken bij de verwerking van de
persoonsgegevens zonder schriftelijke toestemming van de klant. De gegevens
zullen niet worden verwerkt buiten de Europese Unie.
19.4. CES vervult haar eigen verplichtingen en verleent bijstand aan de klant om
aan zijn verplichtingen te voldoen voortvloeiend uit de AVG. Daaronder vallen
in ieder geval ook de rechten van de klant (een betrokkene zoals bedoeld in
de AVG), waaronder maar niet beperkt tot het recht op inzage en het recht
op gegevenswissing.
19.5. Een mogelijke inbreuk op de verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel 19
en de AVG zal onmiddellijk door CES aan de klant worden gemeld. CES zal
een verwerkingsregister bijhouden waarin alle mogelijke inbreuken worden
bijgehouden.
19.6. Bij beëindiging van de overeenkomst zal CES de persoonsgegevens zoals
bedoeld in lid 1 van dit artikel 19 naar de keuze van de klant in het geheel of
gedeeltelijk aan hem terugbezorgen dan wel wissen.
Versie: 01-01-2019
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