
Stappenplan voor het bestellen van een groepenkast bij Groepenkastbestellen.nl 
Hieronder zal stap voor stap uitgelegd worden hoe u een groepenkast kunt bestellen bij 
Groepenkastbestellen.nl. 
 
Stap 1: 
Bepaal het gewenste merk (EMAT, AEG, Eaton-Holec, Attema, ABB-HAF of Hager). 
 
Stap 2: 
Nadat u het merk gekozen heeft, dient u de keuze te maken uit een 1-fase, 3-fase of 1/3-fase groepenkast. Dit 
is afhankelijk van de fase aansluiting bij u op locatie en wat u kunt aflezen van uw kWh-meter.  
 
Hoe weet u of u een 1-fase of 3-fase aansluiting heeft?  
- Een 1-fase aansluiting herkent u aan: 220V/230V  
- Een 3-fase aansluiting herkent u aan 3x220/230V of 1x380/400V 
 
Stap 3: 
U heeft nu naast het gewenste merk ook het aantal fasen geselecteerd. Nu dient u de keuze te maken uit de 
grootte van de groepenkast en het aantal groepen dat u wenst. De grootte van de groepenkast en het aantal 
groepen zijn weergegeven in de titel van het product in onze webwinkel.  
 
Voor uw beeldvorming: “EMAT 7 groepenkast 330x220 (HxB) 1 fase + Hfd 3 jaar garantie.” Hier ziet u een 
groepenkast met 7 groepen, waarbij de afmetingen van de kast 330mm hoog en 220mm breed zijn.  
 
Stap 4: 
U klikt de gewenste groepenkast in onze webwinkel aan. Op deze pagina wordt u een overzicht van de 
componenten en onderdelen in de groepenkast getoond met de mogelijkheid om extra componenten te 
selecteren. 
 
Hieronder ziet u (terugkomend op het voorbeeld van de “EMAT 7 groepenkast 330x220 (HxB) 1 fase + Hfd 3 
jaar garantie) waar de groepenkast van voorzien is: 
 

“Voorzien van: 
7 Groepen 16A 1P+N B-kar (2 polig) 
2 Aardlekschakelaars 2P 40A-30mA 

1 Hoofdschakelaar 2P 40A 
2 Dinrail(s) 

18 16/19mm pvc buis uitvoer” 
 
Vervolgens kunt u extra opties in de groepenkast selecteren, afhankelijk van het aantal vrije modules. In het 
voorbeeld van de groepenkast met 7 groepen van EMAT, zijn er nog 11 modules vrij:  
 

“In deze groepenkast zijn nog 11 modules vrij: 
1 groep = 1 module 

1 aardlekschakelaar = 2 modules 
1 beltrafo = 2 modules 

1 hoofdschakelaar 2 modules 
1 fornuisgroep 2 Modules 

1 wcd = 2,5 modules”  
 

De extra opties die u kunt selecteren, zijn de hierboven weergegeven componenten (beltrafo, 
aardlekschakelaar etc.)  Uiteindelijk heeft u uw groepenkast naar uw eigen wensen ingericht en klikt u op “ 
bestellen”. U krijgt uw groepenkast ter controle nogmaals getoond en kunt de leverings- en betaalopties 
selecteren. Vervolgens klikt u op “bestel deze artikelen” en kunt u uw persoonlijke gegevens invoeren om de 
bestelling af te ronden. Nadien krijgt u een bevestigingse-mail en zal uw bestelde groepenkast in behandeling 
genomen worden. 


