
Hoe een KNX Partner worden



Door KNX partner te worden, kan u als een KNX 
gecertificeerde installateur uw bedrijf en uzelf in de 
schijnwerpers zetten, door te verschijnen op een in-
ternationale website die wordt bezocht bezocht door 
duizenden bezoekers per maand wereldwijd! 

Geadverteerd op deze manier zal dit de deur openen 
voor tal van nieuwe kansen voor uw bedrijf. Als KNX 
partner hebt u ook toegang tot promotiemateriaal. 
Door KNX partner te worden, brengt u uzelf op de 
voorgrond ten opzichte van uw collega-installateurs.

Maak deel uit van een gemeenschap met meer dan 
25000 partners in meer dan 110 landen wereldwijd!

Inleiding
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Voordelen als KNX Partner

Een certificaat opgemaakt als een teken  
van kwaliteit en vertrouwen

Als KNX partner krijgt u een officieel cer-
tificaat op naam. Hiermee toont u aan uw 
klanten uw kwaliteit en het vertrouwen ze 
in uw ervaring kunnen hebben. 

Gebruik het KNX logo  
als uithangbord voor uw bedrijf

 Als een teken van kwaliteit mogen KNX 
Partners het KNX logo gebruiken op hun 
KNX gerelateerd promomateriaal of andere 
zakelijke gerelateerde documenten (briefpa-
pier, omslagen, visitekaartjes, enz.).

Een gratis ETS Lite versie en een speciale  
upgradeprijs voor ETS Professional

Als u zich inschrijft voor de KNX basiscursus 
krijgt u een tegoedbon voor een gratis ETS Lite 
licentie (host-id, ter waarde van € 100). Boven-
dien krijgt u, na het slagen voor uw eindexa-
men, een tweede tegoedbon ter waarde van 
12,5 % die u kan gebruiken voor het upgraden 
van uw Lite versie naar ETS Professional, wat 
de prijs van de Professional versie doet dalen 
van € 900 naar € 700!

Vergroot uw bedrijf internationaal

Profiteer van de impact van de KNX Journal, 
die door meer dan 80000 mensen in meer 
dan 100 landen gelezen wordt. U krijgt 
het laatste nieuws over het KNX systeem, 
organisatie, producten, evenementen, enz.

Breid uw wereldwijde zichtbaarheid  
uit via de KNX website

Uw bedrijf en contactgegevens zullen ver-
schijnen op de internationale KNX website, 
u voegt zich dus bij meer dan 25000 partners 
uit meer dan 110 landen.

Een waardevolle aanwinst voor bedrijven  
waar u voor wenst te werken

Als een professional kan u als zelfstandige of 
voor een bedrijf werken. In dit laatste geval 
is KNX partnerschap een aanwinst tijdens 
sollicitatiegesprekken of tijdens uw carrière 
in een bedrijf.

Een stap naar verdere specialisatie

KNX partnerschap is een stap voorwaarts 
naar persoonlijke zelfontplooïng en speci-
alisatie. U kan uw kennis uitbreiden door 
een gevorderde cursus te volgen of zelfs aan 
een docentencursus deel te nemen voor uw 
bedrijf of als freelance bij een KNX gecerti-
ficeerd opleidingscentrum.

Maak deel uit van een internationale familie

KNX is meer dan enkel de wereldwijde 
standaard voor woning- en gebouwcontrole, 
maar ook de wereldwijde organisatie van 
KNX leden (fabrikanten), KNX Opleidings-
centra, KNX Scientific Partners, Userclubs 
en veel meer!

Word een lid van de Userclubs

Door toe te treden bij de KNX userclubs 
kan u uw ervaringen delen met andere KNX 
gebruikers en profiteert u zo aan een groot 
potentieel aan informatie en kennis.



1) Open een account in de KNX Online Shop:  
https://onlineshop.knx.org 

2) U krijgt een e-mail met een activatielink en gebrui-
kersnaam.

3) U vindt uw klantnummer terug in uw account.

Geeft dit klantnummer door aan het gecertificeerde 
opleidingscentrum vooraleer u deelneemt aan de cur-
sus. Na registratie voor de basiscursus ontvangt u een 
gratis ETS Lite licentie in uw persoonlijke Online Shop 
account! Indien u slaagt voor het theoretische en prak-

Wat te doen?

Neem deel aan de KNX Awards wedstrijd 
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tische examen, plaatst KNX Association de volgende 
zaken in uw persoonlijke Online Shop account:

• KNX Partner Certificaat

• KNX Partner logo

• Een tegoedbon die u recht geeft op een korting van 
12,5 % bij de aankoop van ETS Professional

U wordt ook opgenomen in de internationale partner 
databank die via de KNX website kan worden gecon-
sulteerd (www.knx.org). De registratie op de KNX 
website als KNX Partner is gratis.

Iedere twee jaar belonen de KNX Awards de knapste 
KNX projecten in woning- en gebouwcontrole, die zich 
onderscheiden op het vlak van innovatie en technische 
vooruitgang. Dit is een unieke kans om deel te nemen 
aan een wedstrijd die uw kennis en uw beste project 
aan de wereld kan tonen!

www.knx.org/knx/knx-projects/knx-award-projects

Hoe een KNX Partner worden

Er zijn slechts enkele stappen te volgen om KNX 
Partner te worden:

1) U moet zich inschrijven bij één van de KNX gecer-
tificeerde opleidingscentra  
(www.knx.org/knx-partners/training-centres/list)

Voor meer informatie, contacteer de KNX Certifice-
ringsafdeling via:

Tel: +32.2.775 85 90 

Email: certification@knx.org

Contact / Informatie

Voor meer informatie, zie ook

www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/about 

www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/joining 

2) Volg de basiscursus (40 uur)

3) Slaag voor het theoretisch en het paraktische examen 
op het einde van de cursus met ten minste 50 %.



www.knx.org
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De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole

KNX leden


