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Sjablonen voor kwaliteitsdocumenten 
 
Tekst onder de infotoets       Certificaat / Opleveringsbewijs: 
 

U kunt de tekst voor een BORG Beveiligingscertificaat, een BORG 
Opleveringsbewijs alarminstallatie of een BORG Opleveringsbewijs 
bouwkundige beveiliging opslaan in het dossier van de klant. 
Bij oplevering van de beveiligingsmaatregelen kunt u dit sjabloon gebruiken om 
het kwaliteitsdocument te printen op een blanco document van de CI. 
 
Het voordeel is:  
 De gegevens uit de RC module worden gebruikt waardoor invulfouten 
     worden voorkomen. 
 De RC module controleert of de uitvoering voldoet aan de eisen voor een 
     BORG Beveiligingscertificaat. 
 Als niet wordt voldaan aan de eisen voor het BORG Beveiligingscertificaat 
     wordt automatisch het sjabloon voor een BORG Opleveringsbewijs 
     alarminstallatie of BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging 
     weergegeven. 
 Gebruiksgemak en tijdwinst voor de installateur. 
 Het tekstsjabloon wordt opgemaakt bij het ontwerp van de beveiliging in 
 de RC module en kan worden opgeslagen in het klantdossier.  
 Bij oplevering kan het sjabloon worden gebruikt om het document af te 
     drukken op blanco certificaten / opleveringsbewijzen. 
 De datum van afgifte wordt automatisch weergegeven bij uitprinten van 
     het document. 
 U hoeft alleen nog het certificaatnummer in te vullen en te ondertekenen. 
 Als hercertificatie van toepassing is dan kunt u dit wijzigen > “niet van 
     toepassing” wordt dan > “ja” 
 Als u gebruik maakt van de rubriek “Bedrijven in beeld” wordt automatisch 
     het bedrijfslogo toegevoegd. 
 Deze faciliteit is te gebruiken voor bedrijven die gebruik maken van Dekra 
     Certification B.V. en LPCB Nederland 

 Met KIWA en de VEB  wordt gewerkt aan een koppeling tussen de RC modules en het online portal voor 
     invullen van certificaten en opleveringsbewijzen zodat dit straks ook mogelijk wordt.  
 Gebruik van deze faciliteit is niet verplicht maar is een extra service voor accounts op de website die 
     gebruik maken van de RC modules voor woningen, bedrijven en onderwijsinstellingen. 
 
LET OP: U dient dit sjabloon op te slaan voordat u een gemaakte berekening in de RC module afsluit. 
In uw accountgegevens is aangegeven van welke certificatie-instelling u gebruik maakt. Als deze gegevens 
niet juist zijn verzoek ik dit te herstellen.  
Ga daarvoor naar > inloggen > wijzigen accountgegevens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
U kunt hier ook de rubriek “Bedrijven in beeld” bewerken en uw bedrijfslogo toevoegen of vervangen. 
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Kies hier het 
keuzevak waar de 
CI kan worden 
geselecteerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Bevestig een wijziging door hierop te klikken ! 
 

Voor accounts die de VEB 3 regeling hebben geselecteerd wordt onderzocht om ook daarvoor een 
koppeling te maken zodat de gegevens uit de RC module kunnen worden gebruikt om VEB documenten in 
te vullen. 

 
Tekst onder de infotoets        Opleveringsrapport: 
U kunt de concept tekst voor een Opleveringsrapport opslaan in het dossier van de klant. 
Bij oplevering van de beveiligingsmaatregelen kunt u dit sjabloon gebruiken om het Opleveringsrapport op 
uw briefpapier uit te printen  
 
Het voordeel is: 
 De gegevens uit de RC module worden gebruikt waardoor invulfouten worden voorkomen. 
 De RC module controleert of de uitvoering voldoet aan de criteria zoals in de RC module zijn 

ingegeven. 
 Gebruiksgemak en tijdwinst voor de installateur. 
 Het tekstsjabloon wordt opgemaakt bij het ontwerp van de beveiliging en kan worden opgeslagen in het 

klantdossier.  
 Bij oplevering kan het sjabloon worden gebruikt om het document af te drukken op uw briefpapier. 
 De datum van oplevering wordt automatisch weergegeven bij uitprinten van het document. 
 U hoeft alleen nog het document te onderteken. 
 Als u gebruik maakt van de rubriek “bedrijven in beeld” wordt automatisch het bedrijfslogo toegevoegd. 
 Gebruik van deze faciliteit is niet verplicht maar is een extra service voor accounts op de website die 

gebruik maken van de RC modules. 
 
LET OP: u dient dit sjabloon op te slaan voordat u een gemaakte berekening in de RC module afsluit. 
 
Het gebruik van het sjabloon voor een opleveringsrapport is onafhankelijk van de gekozen CI en kan worden 
beschouwd als een intern document binnen uw kwaliteitssysteem (kwaliteitshandboek). 
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Voorbeeld sjabloon van een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie: voor DEKRA documenten 

BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie 
 
Certificaatnummer: xxxxxxxxxx        Geldig vanaf 21-1-2013 

 
Aanduiding van de woning of bedrijf (gedeelte van de woning of bedrijf) 

Adres 2 
3524 CD Utrecht 
 
Omschrijving van het object Bedrijf (goederen eigen gebruik), Winkel / showroom, Magazijn 
Geconstateerde risicoklasse 3 

Hercertificatie van een bestaand PvE op basis van de VRKI: niet van toepassing 

 
Niveaus uitgevoerde maatregelen Voldoet aan beveiligingklasse 2 

B1 Bouwkundige maatregelen   
C/M1 Compartimentering en meeneembeperkende maatregelen 
E2 Elektronische maatregelen + Schildetectie niveau 2 

AL1 Alarmtransmissie   

Technische alarmverificatie:   
Niveaus vereiste maatregelen volgens beveiligingsplan 
O2 Organisatorische maatregelen 
R1 Reactie alarmopvolging 

 
Persoonlijke alarmverificatie sleutelhouder 
Onderhoudscontract onderhoud 1 maal per jaar 

 
Indien jaarlijks onderhoud aan de alarminstallatie wordt uitgevoerd door een BORG gecertificeerde Alarminstallateur of  BORG 
gecertificeerd Technisch Beveiligingsbedrijf, is dit opleveringsbewijs geldig voor de duur van 60 maanden na 20-03-2012  Als er binnen 
12 maanden na afgifte geen onderhoud wordt uitgevoerd, vervalt de geldigheid van dit opleveringsbewijs. 
Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische maatregelen voldoen aan de onderdelen van de 'Nationale 
beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005 versie 2'. 
 

De getroffen maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsplan Voorbeeldproject 2 Datum 18-3-2012 
Naam en adres Beveiligingsbedrijf L. van Dam Datum 21-1-2013 
ABC Beveiliging Handtekening  
Adres 1 

  1234 AB 
Amsterdam 

 
Ondergetekende verklaart dat de volgende maatregelen onder zijn verantwoordelijkheid zijn gerealiseerd: 
O2 Organisatorische maatregelen   

R1 Reactie alarmopvolging   

Persoonlijke alarmverificatie sleutelhouder 

Naam en adres beheerder / eigenaar Handtekening Datum:  

Supermarkt     

Adres 2   

3524 CD Utrecht   
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Voorbeeld sjabloon van een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie: voor LPCB documenten 

 

 
Aanduiding van het gebouw 

Spoorstraat 34 

3524 CD Zwolle 
 
Omschrijving van het object Woning 
Geconstateerde risicoklasse 2 
Hercertificatie van een bestaand PvE op basis van de VRKI: niet van toepassing 

 
Niveaus uitgevoerde maatregelen        Voldoet aan beveiligingsklasse 1    
Elektronische maatregelen E1 
Alarmtransmissie AL1 
Technische alarmverificatie:   
Niveaus vereiste maatregelen volgens beveiligingsplan 
Organisatorische maatregelen O1 
Reactie alarmopvolging R1 
Persoonlijke alarmverificatie sleutelhouder 

 
Geldig vanaf: 21-1-2013 
Indien jaarlijks onderhoud aan de alarminstallatie wordt uitgevoerd door een BORG gecertificeerde Alarminstallateur of BORG 

gecertificeerd Technisch Beveiligingsbedrijf, is dit opleveringsbewijs geldig voor de duur van 60 maanden na 21-1-2013. Als er 

binnen 12 maanden na afgifte geen onderhoud wordt uitgevoerd, vervalt de geldigheid van dit opleveringsbewijs.  

 

 

 

 

Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische maatregelen voldoen aan de 

onderdelen van de 'Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen, 

uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005 versie 2'. 

 
De getroffen maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsplan Voorbeeldproject 1, d.d. 4-6-2012 

   
Naam en adres Certificaathouder P. de Haan Datum 21-1-2013 
De Haan adviseur Handtekening 

 
Hoogstraat 158 

  2851 BE 
Haastrecht 

 
 

Ondergetekende verklaart dat de volgende maatregelen onder zijn verantwoordelijkheid zijn gerealiseerd: 
Organisatorische maatregelen O1 

Reactie alarmopvolging R1 

Persoonlijke alarmverificatie sleutelhouder 
Naam en adres beheerder / eigenaar Handtekening Datum:  
H. van Dalen 

  
  

Spoorstraat 34   
3524 CD Zwolle 
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Het belang van certificatie. 
 
Wat is eigenlijk een certificaat. Dit is een 'verklaring die opgemaakt wordt om tot bewijs te dienen'. Een 
objectieve buitenstaander, i.c. het certificatie-instituut, verklaart dat het door een bedrijf gehanteerde stelsel 
van regels om de gewenste kwaliteit zeker te stellen aan bepaalde eisen voldoet. Consumenten en 
overheden zijn zich in toenemende mate bewust van de gevaren voor de veiligheid en gezondheid.   
Ze willen dat de oorsprong, de inhoud, de productieprocessen en het product of dienst voldoen aan de 
normen voor eerlijke handel en duurzaamheid. Producenten en leveranciers geven gevolg aan deze vraag.   
 
Een van de manieren om dat te doen is kiezen voor een keurmerk of certificering. Certificering garandeert 
dat een product aan bepaalde criteria voldoet, waardoor het bedrijf zich kan onderscheiden en dus 
concurrentievoordeel creëert.  
Goede keurmerken worden beheerd door een organisatie die onafhankelijk is van de leveranciers, de 
afnemers (consumenten) inspraak geeft bij het opstellen van de keuringseisen, en de keuringen laat 
uitvoeren door onafhankelijke en deskundige onderzoekinstellingen en inspecteurs / keurmeesters.  
Ook moeten de producten/diensten met keurmerk regelmatig worden gecontroleerd, en er moet een goede 
klachten- en geschillenregeling zijn. Als aan al deze eisen is voldaan, kan het certificatieschema worden 
erkend door de Raad voor Accreditatie. Dit is een vrijwillig keurmerk voor keurmerkverlenende organisaties. 
De meeste certificatieschema’s of keurmerken hebben echter geen RvA-erkenning, velen omdat ze niet aan 
de RvA-eisen voldoen, anderen omdat ze er geen moeite voor willen doen of zich de kosten willen besparen. 
 
Keurmerken worden niet alleen toegekend aan producten en diensten voor consumenten, maar ook aan de 
interne organisatie van een bedrijf. Bij dit laatste gaat het meestal om ISO 9001, of een daarvan afgeleide 
BORG-procescertificaat. 
 
BORG-kwaliteitsdocumenten worden door het BORG-bedrijf afgegeven. De gebeurt onder toezicht van de 
Certificatie-instelling waarmee het BORG bedrijf een overeenkomst heeft. BORG kwaliteitsdocumenten 
onderscheiden zich daarmee ten opzichte van VEB- kwaliteitsdocumenten.    
 
VEB-kwaliteitsdocumenten worden door het VEB-bedrijf niet afgegeven onder toezicht van een Certificatie-
instelling, maar op basis van een eigenverklaring, waarmee het VEB-bedrijf afwijkt ten opzichte van BORG- 
certificering. 


