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Wie of wat is OpenMotics?
Vandaag	de	dag	is	duurzaam	wonen	een	gegeven	dat	belangrijker	is	dan	ooit.	Concreet	gaat	dit	
van	het	besparen	van	energie	en	water	tot	het	bewust	gebruiken	van	materialen	en	zo	investeren	
in de toekomst. 

Hierin spelen wij als OpenMotics, een Belgische hoogtechnologische producent van slimme 
technologie	voor	gebouwen	een	belangrijke	rol.	Dankzij	de	ontwikkeling	van	een	eigen	soft-	en	
hardware	platform	slagen	wij	erin	om	een	woning	en	gebouw	te	automatiseren	en	zelfs	een	wijk	
te	optimaliseren.	Op	woningniveau	gaan	we	alle	processen	zoals	verlichting,	verwarming,	ventila-
tie,	zonwering,	zonnepanelen,	garagepoort...	automatiseren	waardoor	we	jou	meer	comfort	geven.	
Bovendien	verhogen	we	op	woning-,	gebouw-	en	wijkniveau	de	efficiëntie	van	het	energiebeheer	
door	de	analyse	en	optimalisatie	van	elektriciteits-,	water-,	warmte-	en	gasverbruik.	

OpenMotics is een open en individueel aanpasbaar systeem waar extra toepassingen op  
geïnstalleerd	kunnen	worden,	net	zoals	je	apps	kan	installeren	op	je	smartphone.	Het	systeem	
werkt	ook	zonder	internetconnectiviteit	zodat	je	steeds	de	volledige	controle	hebt!	Handig	toch?

De missie van OpenMotics bestaat er sinds 2007 dan ook in om gebouwen automatisatie even 
vanzelfsprekend	te	laten	zijn	als	stromend	water	of	elektriciteit.	Deze	vooruitstrevende	visie	zorg-
de	ervoor	dat	we	sinds	2018	deel	zijn	geworden	van	de	internationaal	bekende	Renson	Groep.
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Dit	document	begeleidt	je	in	de	opstart,	de	configuratie	en	het	gebruik	van	jouw	OpenMotics	
systeem. Dit document bevat alle nodige content om je wegwijs te maken in de Cloud omgeving. 

Heeft u vragen? Contacteer ons via support@openmotics.com voor verdere info of hulp.

Wat kan ik terugvinden in dit document?

Download gratis de nieuwste versie van dit document:

Opmerking:

Deze	handleiding	bevat	alle	info	om	een	volledig	OpenMotics	systeem	te	configureren	en	
te	gebruiken.	Het	kan	zijn	dat	bepaalde	info	niet	van	toepassing	is	op	jouw	installatie.	De	 
inhoud	die	je	nodig	hebt,	hangt	volledig	af	van	het	door	jou	gekozen	OpenMotics	pakket.	
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Registreren en inloggen



Heb je nog geen account?

Heb je al een account?

REGISTRATION	KEY:
123abcde-45fa-67bc-89de 

-012345fabcde

Indien	je	zelf	je	installatie	hebt	uitgevoerd	en	geen	aaccountge-
gevens hebt ontvangen van een derde partij of de beheerder van 
het	systeem	moet	je	eerst	zelf	een	beheerdersaccount	(adminis-
trator) aanmaken. Hiervoor is een laptop nodig. Om je account 
te	maken	en/of	jouw	systeem	te	activeren	volg	je	deze	stappen:

 1. Surf naar https://cloud.openmotics.com/portal/register/ 

	 2.	Vul	je	gegevens	in.	de	Registration	Key	bevindt	zich	op 
		 			de	onderzijde	van	de	OpenMotics	Gateway	module	in 
		 			jouw	zekeringkast.	Om	deze	te	kunnen	lezen,	moet	je	

Indien je een account hebt ontvangen van een derde partij, de beheerder van het systeem of 
indien	je	volgens	vorige	stappen	een	account	hebt	gecreëerd	kun	je	inloggen	door	volgende	
stappen te volgen:

 1. Surf naar https://cloud.openmotics.com/portal/login

	 2.	Log	in	met	je	gekregen	of	in	de	eerdere	stap	gecreëerde	gegevens.

	 3.	Je	bent	nu	ingelogd	en	kunt	gebruik	maken	van	het	systeem.

	 			het	front	panel	van	je	zekeringkast	losmaken.	Deze	gegevens	zijn	bewust	uit	het	zicht 
			 			aangebracht	om	zo	de	veiligheid	van	uw	systeem	en	uw	privacy	te	verzekeren.

	 3.	Creëer	een	account.

 4. Ga naar ‘Heb je al een account’ voor uitleg om je in te loggen op het systeem. 
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Opgelet 

Het	losmaken	van	het	front	panel	van	de	zekeringkast	kan	leiden	tot	elektrocutie.	Raad-
pleeg een ervaren persoon of installateur voor hulp.

Indien je jouw paswoord bent vergeten, kan je vragen aan de beheerder van het systeem om je 
een nieuw paswoord te geven via het tabblad ‘Users’. Ben je beheerder en ben je jouw paswoord 
kwijt? Stuur een mailtje naar support@openmotics.com voor een nieuw paswoord.

Ik ben mijn paswoord vergeten.



Het aanmaken van een extra account kan enkel gebeuren door de beheerder. Indien u een ge-
zinslid	toegang	wil	geven	tot	het	gebruik	van	het	systeem	en	dus	de	mogelijkheid	om	verlichting,	
verwarming,	ventilatie...	aan	te	sturen	vanop	afstand,	moet	je	deze	stappen	volgen:	

 1. Log met de beheerdersaccount in op: https://cloud.openmotics.com/portal/login 

	 2.	Navigeer	in	de	navigatiebalk	naar	het	tabblad	‘Users’.

	 3.	Vul	onderaan	de	gevraagde	gegevens	in	van	de	nieuw	aan	te	maken	account.	Door	 
	 			een	room	toe	te	kennen	aan	de	gebruiker,	krijgt	deze	enkel	toegang	tot	de	gekozen 
    ruimtes. Indien je dit niet invult, heeft de gebruiker toegang tot de volledige besturing 
    van het systeem.

 4. Deel de logingegevens voor dit account enkel met de gebruiker.

De gebruikersaccount heeft enkel toegang tot alle gebruikscomponenten die hen werden toege-
wezen	door	de	beheerder	en	kan	de	configuratie	ervan	niet	aanpassen.	

Het	aanpassen	van	het	systeem	kan	enkel	door	de	beheerder.	Om	een	tweede	beheerders- 
account	aan	te	maken,	moet	je	opnieuw	de	Registration	Key	gebruiken	om	de	nieuwe	gebruiker	
aan te melden. 

Ik ben beheerder en wil een nieuwe beheerdersaccount 
aanmaken.

Ik ben beheerder en wil een nieuwe of bestaande gebrui-
ker beperkte rechten toekennen.

11





Wegwijs in de Cloud omgeving

www.openmotics.com | support@openmotics.com | +32 472 22 66 68

Configuratie



Stap 1: controleer je gegevens (Welcome).

Stap 2: geef je systeem een naam (General).

Vooraleer	je	van	start	kunt	gaan	met	de	configuratie	is	het	belangrijk	om	volgende	zaken	te	 
checken:

• 	Controleer	dat	alle	modules	zijn	aangesloten.	De	modules	zijn	aangesloten	wanneer	de	
‘power’ LED brandt. 

• 	Controleer	dat	de	laatste	module	op	de	BUS	is	voorzien	van	een	terminatie	jumper	(con-
nectie	‘TR’)	(zie	hiervoor	de	installatie	handleiding). 

• Check	dat	de	Gateway	module	online	is.	Rechtsboven	het	Configuration	>	Welcome	 
tabblad staat vervolgens                         indien je installatie is aangesloten op het 
internet. Indien dit niet het geval is, controleer de bekabeling en je internetverbinding.

Dit	onderdeel	van	de	configuratie	geeft	je	de	mogelijkheid	om	je	systeem	te	personaliseren.	Kies	
een	naam	naar	keuze,	bijvoorbeeld	‘Jans	huis’	en	druk	op	save.	Je	kan	de	naam	van	je	installatie	
later nog steeds aanpassen.

Indien	uw	systeem	reeds	werd	geconfigureerd	door	uw	installateur	of	OpenMotics,	kunt	u	door-
gaan	naar	het	onderdeel	‘gebruik’.	Indien	uw	systeem	nog	geconfigureerd	moet	worden	gaat	u	
naar cloud.openmotics.com en volgt u volgende stappen.
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Vooraleer	je	effectief	gebruik	kan	maken	van	je	systeem,	moeten	alle	OpenMotics	modules	geïni-
tialiseerd	worden	zodat	er	gebruik	kan	gemaakt	worden	van	de	in-	en/of	uitgangen.	Bovendien	
is	het	mogelijk	om	in	de	toekomst	modules	toe	te	voegen	zonder	je	volledige	systeem	te	moeten	
herstarten. Het koppelen van de modules doe je als volgt:

1.	Klik	op	de	‘Start	the	initialisation’	knop	om	het	proces	te	starten.	Indien	je	gebruik	
maakt	van	micro	CAN	modules:	druk	1x	op	elke	aangesloten	drukknop.	Wacht	tussen	elke	
drukknop 2 seconden.
Opgelet:	indien	je	een	micro	CAN	module	gebruikt	zonder	drukknoppen	maar	met	uitslui-
tend een sensor is het ook nodig van 1 van de ingangen eenmalig te activeren. Zo wordt 
de sensor toegevoegd aan het systeem.

2.	Er	verschijnt	een	pop-up	die	je	wijst	op	het 
   feit dat je Output module(s) in de juiste mode 
   moet(en) staan. Een Output module kan in 
   normale of roller shutter mode staan.  
   Om te veranderen van mode druk je  
			5	seconden	op	de	BTN	knop	rechts	onderaan	 
			de	module	in	de	zekeringkast.	

• Normale mode:	8	LEDs	knipperen 

• Roller Shutter mode: 4 LEDs  
knipperen (dit is van toepassing wanneer je elektrisch gestuurde screens wil 
aansturen) 

Stap 3: koppel de modules in je zekeringkast aan je  
account (Initialisation).
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Nu	je	modules	zijn	geactiveerd,	kun	je	ze	koppelen	aan	fysieke	ruimtes	en	verdiepingen	in	je	
woning.	Je	kunt	in	deze	sectie	ook	virtuele	verdiepingen	of	ruimtes	creëren.	Deze	virtuele	verdie-
pingen	functioneren	hetzelfde	als	je	werkelijke	verdiepingen,	maar	representeren	andere	dingen	
zoals	bijvoorbeeld	je	tuin	of	een	muur	in	je	garage	met	alle	pompen.

1. Kies	een	naam	voor	de	verdieping. 

2. Voeg ruimtes toe binnen de verdieping. 

3.	 Voeg een grondplan van je woning toe. Ga hiervoor naar Settings. Door op de naam 
van	de	verdieping	te	klikken,	krijg	je	onderstaand	scherm	te	zien.	Klik	op	‘choose	file’	en	
selecteer	je	het	grondplan.	Klik	op	upload.	

Stap 4: Geef elke verdieping en ruimte in je woning een 
naam (floors and rooms).
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	 3.	Controleer	dat	de	oranje	LEDs	op	alle	modules	in	je	zekeringkast	branden.	Is	dit	niet 
	 			het	geval,	controleer	dan	de	bekabeling	tussen	de	modules	alsook	de	schroef- 
    verbindingen op de connectoren.

	 4.	Druk	tweemaal	op	de	initialisatie	knop	(BTN)	van	elke	module	in	je	zekeringkast.	Op	je 
	 			scherm	zie	je	een	toevoeging	van	een	module	telkens	je	een	module	activeert.	

5. Wanneer het aantal en de types modules op het scherm overeenkomen met je  
			installatie	druk	je	op	‘Stop	the	Initialisation’.	Indien	je	gebruik	maakt	van	micro	CAN 
			modules	kan	het	zijn	dat	er	meer	Input	modules	en	meer	Temperature	modules	worden 
			weergegeven	dan	er	in	je	zekeringkast	geïnstalleerd	zijn.	Per	8	ingedrukte	drukknoppen 
			of	actieve	sensoren	(zie	stap	1)	zal	er	respectievelijk	1	Input	module	en/of	1	Temperature 
   module toegevoegd worden.



1. Selecteer een output (je kunt eenvoudig navigeren tussen de outputs met de pijltjes). 
Om	zeker	te	zijn	of	je	de	juiste	output	hebt	geselecteerd,	kun	je	de	aan/uit	knop	 
gebruiken om de output te activeren. 

2. Geef de output een naam (max. 16 karakters). 

3.				Duid	aan	om	wat	voor	output	het	gaat.	Je	hebt	de	keuze	tussen	volgende	zaken:
• outlet = stopcontact
• valve = klep van je verwarmingssysteem
• alarm
• appliance = huishoudtoestel
• pump: pomp van je verwarmingssysteem
• HVAC	=	vrijgavecontact	op	je	verwarmingssysteem
• generic	=	een	niet	specifieerbare	output
• motor
• ventilation = ventilatie
• light = verlichting 

 
Opmerking: in de mobiele app worden enkel outputs van het type Light, Outlet en 
Shutter getoond 

4.		Stel	indien	gewenst	een	timer	in	die	aangeeft	na	hoeveel	tijd	je	deze	output	 
    automatisch wil laten uitschakelen. 

5.		Geef	aan	in	welke	eerder	gedefinieerde	ruimte	de	output	zich	bevindt	en	sla	je	 
					instellingen	op.	Dit	is	noodzakelijk	voor	een	correcte	weergave	in	de	mobiele	app.

1

2 3
4
5

Stap 5: koppel je verlichting, shutters, alarm... (Outputs).
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Om je inputs (drukknoppen, bewegingsdetectoren, alarmsystemen, pulse outputs voor elektrici-
teit,	water	of	gas,	deur	sensoren...)	te	kunnen	gebruiken,	moeten	ze	een	functie	toegewezen	krij-
gen.	Indien	je	een	overzicht	heb	bijgehouden	welke	drukknop	op	welke	ingang	is	aangesloten	kan	
je dit gebruiken, maar een eenvoudigere manier is de drukknoppen een voor een te activeren. 
Wanneer	een	input	wordt	geactiveerd	(in	het	geval	van	drukknoppen:	als	deze	wordt	ingedrukt),	
knippert	de	actieve	input	voor	10	seconden	in	de	Cloud.	Om	je	inputs	correct	te	configureren,	
volg	je	deze	stappen:

1
2
3

4

Stap 6: identificeer en koppel je drukknoppen en andere 
ingangen (Inputs).

 1. Selecteer een input (voorgesteld als vierkantjes): 
 
Een rood	vierkant	is	een	Input	die	nog	niet	is	geconfigureerd	of	die	is	gemarkeerd	
als ‘niets doen’. 

Een groen	vierkant	geeft	aan	dat	een	input	is	geconfigureerd.

Een blauw, pinkend vierkant is een input die werd geactiveerd in de afgelopen 5 
seconden.

	 2.	Geef	de	input	een	naam	(max.	8	karakters).

	 3.	Geef	aan	wat	de	input	moet	doen.	Je	hebt	de	keuze	tussen	volgende	zaken:
• do nothing: de input wordt niet gebruikt of wordt gebruikt door een Gateway 

plugin	of	Pulse	Counter
• all	lights	off:	wanneer	je	op	deze	drukknop	drukt,	gaan	alle	lichten	gekoppeld	

aan het systeem uit
• all	outputs	off:	wanneer	je	op	deze	drukknop	drukt,	gaan	alle	lichten	en	andere	

outputs gekoppeld aan het systeem uit
• toggle	outlet:	wanneer	je	op	deze	drukknop	drukt,	verander	je	de	gekozen	

uitgang van stand. Let op: indien je hier een gedimde uitgang selecteert krijgt 
deze	automatisch	ook	de	functie	dimmen	bij	het	lang	indrukken	van	de	druk-
knop. 

 4. Link de input aan een ruimte.
18
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Je	OpenMotics	systeem	kan	meer	dan	enkel	een	output	aan/uitschakelen.	Via	“Execute	a	series	
of	Basic	Actions”	kun	je	meerdere	functies	aan	één	input	toekennen.	Zo	kun	je	bijvoorbeeld	de	
drukknop	aan	je	voordeur	zo	instellen	dat	die	bij	het	kort	indrukken	het	licht	in	de	hal	aan-	of	
uitschakelt, terwijl die wanneer je 2 seconden drukt alle lichten in je woning uitschakelt.

	 1.	Short	press	-	Toggle	Output:

Stap 7: geef indien gewenst je drukknoppen 2 functies.

	 2.	Long	press	-	All	lights	off:

Sensoren	dienen	onder	andere	als	bron	voor	je	thermostaat.	Niet	alle	sensoren	aanwezig	op	je	
scherm,	zijn	effectief	aanwezig	in	je	huis.	De	niet	aanwezige	sensoren	hebben	een	grijze	tekst-
kleur en kun je markeren als ‘not in use’.  De verbonden sensoren hebben een blauwe tekstkleur. 
Om	deze	te	identificeren	zodat	ze	later	aan	een	thermostaat	kunnen	toegewezen	worden,	volg	je	
deze	stappen:

 1. Selecteer een sensor (je kunt  
    eenvoudig navigeren tussen de  
    sensoren met de pijltjes).

 2. Geef de sensor een naam  
    (max. 16 karakters).

	 3.	Geef	indien	van	toepassing	aan	 
    wat de vaste temperatuursafwijking is.

 4. Link de sensor aan een ruimte en save.

1
2
3
4

Stap 8: Identificeer de temperatuur- en/of vochtigheids-
sensoren (Sensors). 
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Stap 9: Configureer je thermostaten (Thermostats) 

1. Selecteer een thermostaat (je kunt eenvoudig navigeren tussen de thermostaten met de  
   pijltjes).

2. Geef de thermostaat een naam (max. 16 karakters). 

3.	Link	de	thermostaat	aan	een	sensor	in	een	fysieke	ruimte. 

4. Link de thermostaat aan een (verplicht) primaire en (optioneel) secundaire klep. 

5. Link de thermostaat aan een verdieping of ruimte en save. 

6.	Zorg	er	voor	dat	je	tijdszone	correct	is	ingesteld	op	Settings	>	Environment,	anders	kan 
			het	zijn	dat	de	thermostaten	niet	op	het	ingestelde	uur	zullen	starten	en	stoppen!

Thermostaten	dienen	gelinkt	te	worden	aan	de	eerder	geconfigureerde	sensoren.	Op	die	manier	
wordt	bijvoorbeeld	multi-zone	verwarming	mogelijk	gemaakt.	Dit	is	hoe	je	een	thermostaat	 
configureert:

1
2
3
4

5

Op	de	pagina	Settings	>	Backup	kan	je	alle	back-ups	herstellen	of	back-ups	nemen.	Het	is	een	
goed	idee	dit	telkens	te	doen	nadat	je	wijzigingen	hebt	aangebracht.

Stap 10: Neem een back-up van je configuratie

Opmerking: 

Hou	er	rekening	mee	dat	vooraleer	je	een	back-up	wenst	te	herstellen,	je	het	best	een	
back-up	neemt	van	de	huidige	configuratie.	Op	die	manier	kan	je	altijd	terugkeren	naar	
de vorige instellingen van jouw systeem indien nodig.



Stap 11: Update je systeem

Regelmatig	komen	er	updates	beschikbaar	in	het	systeem.	Op	de	Settings	-	Update	pagina	
kan	je	een	overzicht	van	de	beschikbare	updates	raadplegen	en	uitvoeren.	Het	is	aan	te	raden	
deze	pagina	regelmatig	te	bezoeken	en	het	systeem	up-to-date	te	houden.	Bovenaan	kan	je	de	
huidige geïnstalleerde versie terugvinden. Om een nieuwe update te starten klik je op ‘Execute 
update’.
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Gebruik



Op	het	dashboard	of	startscherm	van	jouw	Cloud	omgeving	kan	je	-	afhankelijk	van	de	door	jou	
gekozen	opties	en	configuratie	-	volgende	informatie	terugvinden:	

1.	Overzicht	van	de	gewenste	tags	die	het	energieverbruik	weergeven	 :

Dashboard

 
2.	Overzicht	van	de	verwarming	per	ruimte:

 
 
4.	Keuze	tussen	voorafingestelde	scènes:

5.	Overzicht	van	het	totaal	aantal	ingeschakelde	verlichtingskringen	per	verdieping	 
			(voorgesteld	op	een	grondplan)	inclusief	een	‘all	lights	off’	functie:
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Indien	uw	systeem	nog	niet	werd	geconfigureerd	door	uw	installateur	of	OpenMotics,	moet	u	
eerst	het	onderdeel	‘configuratie’	lezen.



Thermostaat
Afhankelijk	van	het	A/C	systeem	is	het	ook	mogelijk	om	heating	en/of	cooling	te	activeren.	
Thermostaten	die	zijn	ingesteld	op	heating	of	cooling	stoppen	met	verwarmen	het	moment	de	
gewenste temperatuurstijging is bereikt. Cooling daarentegen stopt wanneer de gewenste  
temperatuurdaling is bereikt. 

Uit de afbeelding blijkt dat:
• de actuele (gemeten) temperatuur 17°C is.
• de huidige gewenste temperatuur 15°C is en actief is 

vandaag tussen 07u40 en 11u00.
• de thermostaat in ‘auto’ mode is.
• het systeem staat op verwarming of ‘heating’ 

Om de instellingen van een thermostaat aan te passen ga 
je	naar	Settings	>	Thermostats.	Voor	het	aanpassen	van	de	
Auto	modus	kies	je	eerst	de	dag	waarvoor	je	dit	wenst	te	
doen.	In	dit	voorbeeld	zie	je	de	thermostaat	in	de	keuken	op

25

Belangrijk: 
• Het systeem is ofwel in cooling ofwel in heating mode, nooit beide.
• Het schakelen tussen heating en cooling kan enkel door een beheerdersaccount.

vrijdag.	Door	op	de	horizontale	sectie	van	de	tijdslijn	te	verslepen	van	boven	naar	onder	kan	je	
de	temperatuur	wijzigen.

Om	de	lengte	van	het	interval	te	wijzigen,	sleep	je	een	verticale	sectie	van	de	tijdslijn	naar	het	
gewenste	uur.	De	begin-	en	eindtijden	van	de	intervallen	staan	links-	en	rechtsboven	aangegeven.



Om	de	thermostaat	voor	een	korte	of	langere	termijn	te	overschrijven,	dien	je	de	Away,	Vacati-
on	en	Party	modus	van	je	thermostaat	in	te	stellen.	Dit	doe	je	op	dezelfde	manier	als	de	Auto	
modus.	Hieronder	een	overzicht	van	de	verschillende	modi:		

  

Finaal kan je bovenaan de pagina de temperatuur limiet instellen waarboven het systeem de 
verwarming	zal	uitschakelen.	Deze	is	enkel	beschikbaar	indien	er	een	buitensensor	aanwezig	is.

Auto: maakt	gebruik	van	de	setpoints	geconfigureerd	in	het	dagschema.

Away: wordt	gebruikt	om	voor	een	korte	periode	het	dagschema	over	te	nemen.	Je	
kan	de	gewenste	temperatuur	instellen	via	Settings	>	Thermostats.

Vacation: wordt gebruikt om voor een langere periode het dagschema over te  
nemen.	Je	kan	de	gewenste	temperatuur	instellen	via	Settings	>	Thermostats.

Party: wordt	gebruikt	om	voor	een	korte	periode	het	dagschema	over	te	nemen.	Je	
kan	de	gewenste	temperatuur	instellen	via	Settings	>	Thermostats.
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Het tabblad ‘lights & outputs’ laat je toe de ver-
lichting, rolluiken en andere outputs rechtstreeks 
op het grondplan van het gebouw per verdieping 
te bedienen. Er kan eenvoudig geschakeld wor-
den tussen de verschillende verdiepingen aan de 
hand van de pijltjes.

Door te drukken op het icoon van een lampje op het grondplan kun je de output 
aan-	of	uitschakelen.	Bij	verlichting	met	dimfunctie	is	het	mogelijk	om	de	licht-
sterkte in te stellen door na het inschakelen van de verlichting, op een plaats in de 
gekleurde	zone	te	klikken.	

Daarenboven kan je onderaan de pagina ook: 

• Bedienen van niet op het grondplan geplaatste verlichting, rolluiken, en andere outputs 
(enkel na aanvinken ‘Show relays’). 

• Bijkomende	iconen	op	het	grondplan	plaatsen.	Klik	hiervoor	helemaal	onderaan	de	pagi-
na op de ‘Edit mode’ knop en sleep de gewenste iconen op hun plaats. Sla uw aanpassin-
gen op door nogmaals op de ‘Edit mode’ knop te drukken.

Verlichting
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Opmerking: 

Je	Smart	Living	systeem	maakt	het	mogelijk	om	je	drukknoppen	een	andere	functie	te	
geven	of	aan	een	ander	licht	te	koppelen.	Alle	info	hieromtrent	vind	je	terug	op	p.	18	.
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