Aanvraagformulier VbV-erkenning Inbouwbedrijf Vaartuigbeveiliging
(versie 1 september 2015)
Contactgegevens van het bedrijf
Bedrijfsnaam:…………………………………………………………………………………..
Postadres:……………………………………………………………………………………….
Postcode:……………………………………………………………………………………….
Woonplaats:…………………………………………………………………………………….
(Bezoekadres alleen invullen indien dit afwijkt van het postadres)
Bezoekadres:…………………………………………………………………………………..
Postcode:………………………………………………………………………………………
Woonplaats: …………………………………………………………………………………..
Eigenaar: ……………………………………………………………………………………..
Geboortedatum eigenaar: :………………………Geboorteplaats……………………………
Contactpersoon: ………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………
Faxnummer:…………………………………………………………………………………….
Mobiel nummer:………………………………………………………………………………..
E-mail adres:……………………………………………………………………………………

Overige bedrijfsgegevens

Wat is uw nummer van de Kamer van Koophandel?
K.v.K.nr: ………………………………………………………………………………………
Wat is de rechtsvorm van het bedrijf? ………………………………………………………..
Wat is de hoofdactiviteit van uw bedrijf?…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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VbV-Erkenning Inbouwbedrijf Vaartuigbeveiliging

U dient onderstaande documenten bij de aanvraag mee te sturen. De toelichting hierop vindt u
in de bijlage “Gestelde eisen aan inbouwbedrijven voor vaartuigbeveiliging”
●

Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
Mag ook een kopie zijn.

●

Verklaring opleiding inbouwpersoneel (verklaring leverancier)

Ondergetekende verklaart met betrekking tot inschrijving als erkend inbouwbedrijf dat:
-

-

hij het aanvraagformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
hij in geval van beëindiging of schorsing van de inschrijving zich nooit zal presenteren
als erkend inbouwbedrijf;
hij zich conformeert aan de besluiten van het VbV over de aanvraag tot erkenning;
hij akkoord gaat met alle voorwaarden die verbonden zijn aan de VbV Erkenning en
zal voldoen aan de gestelde eisen zoals opgenomen in de bijlage “gestelde eisen aan
inbouwbedrijven voor vaartuigbeveiliging”;
hij akkoord gaat met de mogelijkheid dat er een inspectie plaatsvindt bij zijn bedrijf en
/of de inbouwactiviteiten en dat ondergetekende daaraan alle medewerking zal
verlenen.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
Naam:
Datum:
Plaats:
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Bijlage Gestelde eisen aan inbouwbedrijven voor vaartuigbeveiliging

Inbouwbedrijven voor vaartuigbeveiliging dienen te voldoen aan onderstaande eisen.
1.
Inbouw
Bij de inbouw onder het Keurmerk Vaartuigbeveiliging mogen alleen producten gebruikt
worden die een goedkeuring hebben op basis van het VbV keuringsvoorschrift. De
goedgekeurde producten zijn te raadplegen via www.stichtingvbv.nl.
Bij de inbouw dienen de instructies en voorschriften van de leverancier strikt nageleefd te
worden.
2.
Administratieve afhandeling ingebouwd product
Na inbouw dient het inbouwbedrijf per vaartuig het volgende in haar administratie op te
nemen:
• Datum van inbouw
• Naam werknemer (inbouw technicus)
• Klantgegevens (naam, adres)
• Productgegevens (naam, producent, type, serienummer, beveiligingscategorie)
• Bootgegevens (naam, type, HIN of CIN code)
Het inbouwbedrijf levert bij elk ingebouwd product een bewijs van inbouw aan de klant
waarop in ieder geval wordt vermeld:
• Datum van inbouw
• Klantgegevens (naam, adres)
• Productgegevens (naam, producent, type, serienummer, beveiligingscategorie)
• Bootgegevens (naam, type, HIN of CIN code)
3.
Eisen m.b.t. de erkenning voor inbouwbedrijven vaartuigbeveiliging
Inbouwbedrijven voor vaartuigbeveiliging dienen aan de volgende eisen te voldoen. De
gevraagde documenten dienen bij de aanmelding te worden overlegd.
A. Inschrijving Kamer van Koophandel
Het inbouwbedrijf dient aantoonbaar te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit
kan worden aangetoond door middel van een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden).
B. Beschikbaarheid inbouwtechnici met juiste opleiding en ervaring
De inbouw van Keurmerk Vaartuigbeveiliging producten mag alléén worden uitgevoerd door
een daar toe bevoegde inbouwtechnicus. Het inbouwbedrijf dient een beheersprocedure in te
dienen waarin de doorlopende beschikbaarheid van vakbekwame inbouwtechnici geregeld is
voor de inbouw van de onder het Keurmerk Vaartuigbeveiliging vallende producten.
Personeelsmutaties van inbouwtechnici moeten worden geregistreerd.
Een en ander aan te tonen door een geschreven en ondertekende verklaring van de directie.
C. Borging vertrouwelijke gegevens
De directie van het inbouwbedrijf en elke direct of indirect bij de inbouw betrokken
werknemer dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
Het inbouwbedrijf dient over een procedure te beschikken die regelt dat alle documenten die
betrekking hebben op de werkzaamheden, en of de goedgekeurde producten zodanig
beheerd worden zodat zij redelijkerwijs niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
Aan te tonen door een geschreven en ondertekende verklaring van directie, met een
toelichting op de wijze waarop dit geregeld is.
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D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Het inbouwbedrijf dient een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten met
een minimale dekking van € 500.000 per gebeurtenis
Aantoonbaar via het overleggen van een (kopie) polis.
E. Klachtenprocedure en -registratie
Het inbouwbedrijf dient over een procedure te beschikken waarin de registratie en
afhandeling van klachten van klanten geregeld is. Minimaal dienen de volgende punten te
worden vastgelegd.
• Registratie van de klacht, in behandeling nemen van de klacht (tijdstip)
• Kopie uitgegeven inbouwcertificaat
• Aardomschrijving van de klacht
• Te nemen maatregelen
Aantoonbaar via geschreven en ondertekende verklaring dat de klachtenprocedure en
-registratie aanwezig is en gebruikt wordt.
F. Bereikbaarheid
Het inbouwbedrijf dient over een procedure te beschikken waardoor het inbouwbedrijf ook
buiten kantooruren goed bereikbaar is voor klanten.
Aantoonbaar via geschreven en ondertekende verklaring van directie met een toelichting op
de wijze waarop dit geregeld is.
G. Opleiding inbouwpersoneel
Het inbouwpersoneel dient minimaal in het bezit te zijn van een afgeronde elektrotechnische
opleiding. De voorkeur gaat hierbij uit naar een middelbare opleiding.
Het kan voorkomen dat de producent van een beveiligingsproduct zelf (aanvullende) eisen
stelt aan het inbouwpersoneel. Het volgen van een door de producent verzorgde
inbouwcursus maakt deel uit van de opleidingscriteria. De producent kan alleen de opleiding
voor de inbouw van eigen gecertificeerde producten verzorgen.
Aanvullend dient het inbouwbedrijf over een procedure te beschikken die de doorlopende
deskundigheid van haar inbouwpersoneel waarborgt (b.v. herhalingscursussen).
Aantoonbaar via geschreven en ondertekende verklaring leverancier.
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