Huishoudelijk reglement
Vereniging KNX Nederland
MISSIE en DOELSTELLINGEN
De leden van de vereniging KNX Nederland streven gezamenlijk dezelfde missie en
doelstelling na.
De missie van KNX Nederland is de promotie van de KNX-standaard, opdat deze erkend
wordt als hét busprotocol en de wereldstandaard voor domotica en gebouwautomatisering.
Alle leden ondersteunen in hun communicatiemiddelen en bedrijfsvoering de KNX-standaard
in woord en beeld.
De doelstelling van KNX Nederland is door een collectieve marketing- en
communicatieaanpak de kennis en de toepassing van KNX op de Nederlandse installatie-,
bouw- en vastgoedmarkt te vergroten en de aangesloten KNX Professionals te ondersteunen
om succesvol op KNX geënte toepassingen te realiseren.
Gezamenlijk stellen de leden elke twee jaar een marketing- en communicatieplan op waarin
de aanpak voor de komende twee jaren wordt geconcretiseerd.

LIDMAATSCHAP KNX NEDERLAND
KNX Nederland kent 2 soorten leden:
1) Gewone leden
(fabrikanten en importeurs die de doelstelling van de vereniging onderschrijven en
voldoen aan 1a) of 1b)
a) Leden, zijnde fabrikanten en importeurs, met meer dan 20 KNX-gecertificeerde
producten in hun assortiment.
b) Leden, zijnde fabrikanten en importeurs, met 1 t/m 20 KNX-gecertificeerde of op
KNX-geënte producten in hun assortiment
2) Geassocieerde leden
Leden die de doelstelling van de vereniging onderschrijven maar niet voldoen aan de
voorwaarden voor ‘gewone leden’. Dit zijn:
a) KNX GroothandelsPartners
b) KNX TechnologyPartners
c) KNX Associates (overige partners)
Een geassocieerd lidmaatschap is voor organisaties en bedrijven die KNX Nederland
ondersteunen bij haar missie en doelstelling en het KNX bestuur adviseren en van
noodzakelijke input voorzien. Dit lidmaatschap is bedoeld voor organisaties en bedrijven die
zich niet bezighouden met de productie en/of import van KNX-gecertificeerde producten en
systemen. Het bestuur van KNX Nederland besluit bij meerderheid van stemmen of een
partij geassocieerd lid kan worden en onder welke categorie het desbetreffende,
geassocieerde lid valt.

Pag. 1

Vastgesteld: Algemene Ledenvergadering 26-03-2019

ORGANISATIESTRUCTUUR
Bestuur:
KNX Nederland heeft een bestuur dat uit minimaal zeven en maximaal elf leden bestaat. Het
bestuur benoemt uit haar midden een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.
In het bestuur kan elk gewoon KNX-lid maximaal één vertegenwoordiger afvaardigen.
KNX Groothandelspartners kunnen gezamenlijk één bestuurslid leveren.
KNX Associates kunnen gezamenlijk één bestuurslid leveren.
Volgens een door het Bestuur op te stellen rooster treedt elk jaar één/derde of nagenoeg
één/derde van het Bestuur af. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Het bestuur
vergadert jaarlijks ten minste drie maal. Indien het aantal bestuursleden onder zeven
gedaald is, blijft het bestuur bevoegd.
De Algemene Ledenvergadering:
De Algemene Ledenvergadering vergadert jaarlijks ten minste twee maal.
Commissies
KNX Nederland heeft een Marketing Commissie en een Technische Commissie aangesteld.
De Marketing Commissie bestaat uit marketingdeskundigen van de aangesloten KNX-leden.
De Marketing Commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van het tweejaarlijkse
marketing- en communicatieplan, dat door het bestuur moet worden goedgekeurd. Voor de
uitvoering van het marketing- en communicatieplan worden externe partijen ingehuurd.
De Technische Commissie bestaat uit KNX Professionals. Dit zijn personen uit de
netwerkorganisatie die samen met de Marketing Commissie besluiten hoe de vastgestelde
marketing- en communicatie-acties voor KNX kunnen worden uitgevoerd. Leden van de
Technische Commissie zijn tevens een indirect klankbord voor het KNX bestuur bij het
bepalen van de koers van KNX Nederland in de markt.

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
1. Voor alle lidmaatschappen geldt een opzegtermijn van het lidmaatschap van uiterlijk
drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. Wordt deze termijn niet
gerespecteerd dan gaat het lidmaatschap automatisch door en moet men de
contributie voor het nieuwe lidmaatschapjaar volledig voldoen.
2. Nieuwe leden moeten d.m.v. hun productbrochures en folders aantonen hoeveel
KNX-producten zij in hun Nederlandse programma voeren.
3. Zodra er in het jaar van lidmaatschap meerdere producten bijkomen en het aantal
boven de 20 komt dan zal de contributie naar rato nog in dat jaar worden bij gesteld.
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RECHTEN EN VOORWAARDEN LEDEN
1a)

Gewone leden (> 20 KNX gecertificeerde producten)

Contributie:
Afvaardiging:
Activiteiten:

Communicatie:

€ 5.000 (excl. btw) per kalenderjaar
Algemene Ledenvergadering: 1 persoon
Leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor het Bestuur.
De 1e en 2e persoon mogen gratis deelnemen aan de netwerkorganisatie
KNX Professionals en haar activiteiten. Ieder volgend lid vanuit het bedrijf
betaalt € 200 (excl. Btw) contributie voor aansluiting bij de KNX
Professionals.
Een lid van KNX Nederland mag in zijn communicatie alleen dan gebruik

maken van het logo
als de producten die hij produceert
of verkoopt zijn gecertificeerd door KNX associatie in Brussel.
1b)

Gewone leden ( met 1 t/m 20 KNX-gecertificeerde of op KNX-geënte producten)

Contributie:
Afvaardiging:
Activiteiten:

Communicatie:

€ 3.000 (excl. btw) per kalenderjaar
Algemene Ledenvergadering: 1 persoon.
Leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor het Bestuur.
De 1e en 2e persoon mogen gratis deelnemen aan de netwerkorganisatie
KNX Professionals en haar activiteiten. Ieder volgend lid vanuit het bedrijf
betaalt € 200 (excl. Btw) contributie voor aansluiting bij de KNX
Professionals.
Een lid van KNX Nederland mag in zijn communicatie alleen dan gebruik

maken van het logo
als de producten die hij produceert
of verkoopt zijn gecertificeerd door KNX associatie in Brussel.
2a)

Geassocieerd KNX lid; KNX Groothandelspartner

Contributie:
Afvaardiging:

Activiteiten:

Communicatie:
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Bij > 5 filialen : € 3.000 (excl. btw) per kalenderjaar
Bij < 5 filialen : € 1.500 (excl. btw) per kalenderjaar
Algemene Ledenvergadering: 1 persoon.
Leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor afvaardiging van de KNX
Groothandelspartners in het Bestuur. Er is maximaal 1 persoon
afgevaardigd namens de KNX Groothandelspartners in het Bestuur.
De 1e en 2e persoon mogen gratis deelnemen aan de netwerkorganisatie
KNX Professionals en haar activiteiten. Ieder volgend lid vanuit het bedrijf
betaalt € 200 (excl. Btw) contributie voor aansluiting bij de KNX
Professionals.
Dit specifieke geassocieerd lid van KNX Nederland mag in zijn
communicatie alleen gebruik maken van het speciale KNX
GroothandelsPartner logo. Indien een medewerker bij KNX Brussel is
ingeschreven als KNX partner kan men ook het KNX Partner logo
gebruiken.
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2b)

Geassocieerd KNX lid; KNX Technologypartners

Contributie:
Afvaardiging:
Activiteiten:

Communicatie:

2c)

Geassocieerd KNX lid; KNX Associates overig

Contributie:
Afvaardiging:

Activiteiten:

Communicatie:
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€ 1.000 (excl. btw) per kalenderjaar
Algemene Ledenvergadering: 1 persoon.
De 1e en 2e persoon mogen gratis deelnemen aan de netwerkorganisatie
KNX Professionals en haar activiteiten. Ieder volgend lid binnen vanuit het
bedrijf betaalt € 200 (excl. btw) contributie voor aansluiting bij de KNX
Professionals.
Dit specifieke, geassocieerd lid van KNX Nederland mag in zijn
communicatie alleen gebruik maken van het speciale KNX Technology
Partner-logo. Indien een medewerker bij KNX Brussel ingeschreven is als
KNX partner, kan men ook het KNX Partner logo gebruiken.

€ 1.000 (excl. btw) per kalenderjaar
Algemene Ledenvergadering: 1 persoon.
KNX Associates Leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor afvaardiging
van de KNX Associates in het Bestuur. Er is maximaal 1 persoon
afgevaardigd namens de KNX Associates in het Bestuur.
De 1e en 2e persoon mogen gratis deelnemen aan de netwerkorganisatie
KNX Professionals en haar activiteiten. Ieder volgend lid binnen vanuit het
bedrijf betaalt € 200 (excl. btw) contributie voor aansluiting bij de KNX
Professionals.
Een geassocieerd lid van KNX Nederland mag in zijn communicatie geen
gebruik maken van het officiële KNX-logo. Indien een medewerker bij
KNX Brussel is ingeschreven als KNX partner kan men ook het KNX
Partner logo gebruiken.

Vastgesteld: Algemene Ledenvergadering 26-03-2019

Huishoudelijk reglement KNX Professionals
Elke persoon die als installateur, system integrator of adviseur het KNX-systeem in de
praktijk toepast of adviseert, kan lid worden van de KNX Professionals. KNX Professionals is
een netwerkorganisatie, bestaande uit individuen die zich op persoonlijke titel aansluiten.
Binnen de organisatie kunnen zij netwerken, kennis uitwisselen en hulpmiddelen ontvangen
om KNX in hun dagelijks werk beter toe te passen.

MISSIE en DOELSTELLINGEN
Een KNX Professional is overtuigd van de waarde van KNX en wordt tevens gezien als een
ambassadeur van KNX. Een KNX Professional krijgt daarom optimale ondersteuning van
KNX Nederland rondom kennisopbouw en kennisuitwisseling ten aanzien van de promotie,
marktontwikkeling en toepassing van KNX systemen. KNX Professionals stellen zich op als
promotors van KNX in de markt.
Binnen de wisselwerking tussen KNX Nederland en KNX Professionals vindt gedurende het
hele jaar kennisuitwisseling plaats. Dit gebeurt op verschillende manieren. De activiteiten die
plaatsvinden worden vastgesteld in het marketing- en communicatieplan waarvoor de
Marketing Commissie, gesteund door de Technische Commissie, tweejaarlijks een plan
opstelt. Bij de uitvoering van de activiteiten heeft de Technische Commissie een adviserende
taak.

LIDMAATSCHAP
Elke persoon die als installateur, system integrator of adviseur het KNX-systeem in de
praktijk toepast of adviseert, kan lid worden van de KNX Professionals. Een voorwaarde om
zich KNX Professionals te mogen noemen, is een afgeronde KNX Basic opleiding.
KNX Professionals vormen een netwerk dat zorgt voor kennisoverdracht en
kennisverspreiding onder vakmensen. Ook vertegenwoordigers van fabrikanten, leveranciers
en agenten/importeurs en geassocieerde organisaties kunnen deel uitmaken van KNX
Professionals.
KNX Nederland profileert de KNX Professionals via haar community Smart Inside. Op Smart
Inside worden de KNX Professionals bovenaan in de zoekresultaten getoond als mensen
zoeken naar Domotica Professionals. KNX Professionals kunnen op de community ook de
rol van Smart Inside Expert vervullen.
Rechten:
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Alle leden kunnen deel uitmaken van de Technische Commissie. Deze
commissie praat mee over de invulling van de kennisoverdracht en over
de marketing- en communicatieactiviteiten van KNX Nederland. Jaarlijks
worden enkele leden van de Technische Commissie vervangen voor
nieuwe leden. Het KNX-bestuur stelt jaarlijks vast hoeveel nieuwe leden
voor de Technische Commissie worden gezocht.
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