
HafonormID
De voordelen van een geregistreerde 
installatiekast

Beunhazerij is een steeds vaker gesignaleerde plaag in de instal-
latiemarkt. Zo maakt beunhazerij het werken aan een bestaan-
de installatie onplezierig, inefficiënt en heeft het als risico dat u 
als installateur de veiligheid niet meer kunt garanderen. Dat kan 
bovendien vervelende situaties opleveren voor uw risicoaanspra-
kelijkheid in geval van schade. ABB heeft een adequaat antwoord 
ontwikkeld op deze situatie: HafonormID. Dit registratieprogram-
ma voor installatiekasten helpt bij diefstal, beunhazerij en risico-
aansprakelijkheid. Daarnaast biedt het u als installateur én uw 
eindklant interessante extra voordelen. 

Wat is HafonormID precies?
Iedere nieuwe installatiekast van ABB krijgt een unieke identifica-
tiecode. Voor installatiekasten die al in gebruik zijn, kunt u deze 
code straks alsnog aanvragen. Door deze code te registreren op 
www.abb.nl/registratie legt u de geïnstalleerde configuratie vast. 
Naast u als installateur kan ook de eindklant zich op de Hafo-
normID-webpagina registreren. Zo weet u wat uw werkzaamhe-
den zijn geweest en legt u meteen de basis voor een langdurige 
relatie met uw klant. 
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Enkele productvoordelen:
– Duidelijkheid bij risicoaansprakelijkheid
– Registratie bevordert een lange klantrelatie
– Extra verkoop van componenten
– Verlengde productgarantie voor de bewoner
– Minder beunhazerij



HafonormID

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.
Frankeneng 15
6716 AA  Ede
Tel.: +31(0)318 66 93 00
Fax: +31(0)318 63 17 18
E-mail: info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

www.abb.nl/registratie

Hoe werkt de HafonormID-registratie precies?
U registreert eenmalig uw bedrijf op abb.nl/registratie. 
Vervolgens kunt u projecten aanmaken en installatiekas-
ten registreren. Dat gaat snel en eenvoudig. Hieronder 
ziet u hoe u in enkele muiskliks een registratie voltooit.

Klik op ‘registratie’

Kies voor ‘registreer installatiebedrijf’

Vul het KvK-nummer in, de adresgegevens worden 
automatisch opgehaald. Vul daarna het formulier ver-
der aan en klik op ‘registreren’. 

Gereed!

Uw voordelen
• Risicoaansprakelijkheid: als installateur bent u aansprakelijk 

voor het ontstaan van eventuele schade (bij bijv. brand) die te 
herleiden is naar de installatie. Maar wat als een niet-erkende 
installateur na installatie veranderingen aanbrengt? Dan kunt 
u de veiligheid niet garanderen. Dankzij registratie is altijd de 
originele configuratie opvraagbaar. En kunt u dus ook aanto-
nen dat u niet langer aansprakelijk bent. Een hele geruststel-
ling.

• Beunhazerij: maakt het werk onplezierig en kost u bovendien 
klanten. Met een registratie door uzelf en de eindklant bent u 
het eerste aanspreekpunt voor veranderingen/uitbreidingen 
aan de installatie.

• Klantrelatie: registratie bevordert een lange klantrelatie. U 
hebt immers altijd de laatste informatie paraat en bent auto-
matisch het aanspreekpunt voor mutaties en onderhoud. 

• Extra verkoop: jaarlijkse controle van bijvoorbeeld de aardlek-
schakelaar en het aanbieden van extra services gaat gemak-
kelijk als u een systeem heeft dat inzicht biedt en de laatste 
stand van zaken weergeeft.

• Zekerheid voor de klant: uw klant is het meest gebaat bij een 
veilige en betrouwbare installatie. Registratie speelt hier maxi-
maal op in: een extra verkoopargument.

• Verlengde productgarantie voor de klant: om de eindklant te 
belonen voor registratie, biedt ABB acht jaar verlengde pro-
ductgarantie aan. Nog een extra verkoopargument.

Optimale service
Registratie van een installatiekast is een nieuwe stap in het bie-
den van optimale betrouwbaarheid en service. De voordelen 
voor u en uw klant spreken voor zich. Stap over op de instal-
latiekast met toegevoegde waarde. Meldt u aan op het unieke 
HafonormID-platform. 

Vanaf nu kunt u installatiekasten registreren via 
www.abb.nl/registratie.


