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Gebruikersinformatie ontwerpmodule op basis van de NEN 8131 
 
Kies op de beveiligde pagina voor de ontwerpmodule NEN 8131 
Indien u gerechtigd bent voor het gebruik opent de ontwerpmodule 
  
Tabblad 1  bevat de projectomschrijving waarin u kunt aangeven of het een woning, bedrijf of 
onderwijsinstelling betreft, ook kunt u een unieke objectomschrijving invullen. 
Voer het projectnummer in en de naam van de persoon die het ontwerp maakt. 
 
Vervolgens kunt u een keuze maken voor een koppeling met de risicoklasse zoals gehanteerd in de VRKI 
Als u deze koppeling kiest gaat de ontwerpmodule uit van de minimale Security Grade, de ATS categorie 
en reactie alarmopvolging in de VRKI. 
Kiest u voor geen koppeling dan gaat de ontwerpmodule uit van de criteria zoals genoemd in de NEN 
8131 
 
Het doel van de beveiliging kunt u specificeren (meerdere keuzes kunt u hier aangeven) 
 
Verder vindt u in het menu de volgende mogelijkheden: 

 De gebruikersinformatie 

 U kunt, op hoofdlijnen, een detailontwerp produceren bestemd voor de ontwerper.(intern document); 

 U kunt kiezen voor een ontwerp voor de eindgebruiker (klant); 

 U kunt een sjabloon voor het opleveringsrapport produceren; 

 Desgewenst gebruik maken van de inboedelwaardemeter bij woningen; 

 U kunt een PvE produceren; 

 Een aantal voorbeeldprojecten; 

 De rubriek: “Veelgestelde vragen” 
Alle gegevens kunnen worden afgedrukt en opgeslagen; 
De ontwerpmodule controleert of alle benodigde gegevens zijn ingegeven. 

 
Tabblad 2 is het ontwerp van het hoofdsysteem: 

 Geeft hier een omschrijving van het hoofdsysteem (bijvoorbeeld kantoorpand);  

 Kies de Security Grade voor het hoofdsysteem op basis van de risicoanalyse. De risicoanalyse zelf 
is geen onderdeel in de NEN 8131. Als u de koppeling met de VRKI hebt gekozen wordt de 
risicoklasse bepaald op basis van de verzekerde waarde van de attractieve zaken van de inboedel 
(bij woningen) of de attractieve goederen, de verzekerde waarde en de omstandigheden (eigen 
gebruik, in winkel / showroom of in opslag / magazijn bij bedrijven. Aan de risicoklasse is een 
Security Grade voor het systeem gekoppeld; 

 Vervolgens kiest u voor de alarmering de ATS categorie op basis van de Security Grade. De 
minimaal vereist ATS categorie wordt automatisch weergegeven. Kiezen voor een hoger categorie is 
mogelijk, lager niet; 

 U kunt het niveau voor de alarmopvolging ( R ) kiezen. Ook hier geldt dat het minimale niveau 
automatisch wordt weergegeven; 

 Aangeven wanneer er een mistgenerator wordt aangebracht 

 Aangeven wanneer u “maatwerk” toepast 

 Onder de Info toetsen vindt u steeds relevante informatie. 
 
Tabblad 3 t/m 7 subsystemen.  

 U kunt kiezen voor subsystemen, het invullen daarvan is gelijk aan die voor het hoofdsysteem. 
Een subsysteem is een deel van een inbraak- en overvalalarmsysteem dat zich in een duidelijk bepaald 
deel van het beveiligd gebied bevindt en dat onafhankelijk kan functioneren. 
Met een duidelijk bepaald deel wordt bedoeld: 
Een fysieke scheiding tussen hoofd- en subsystemen bijvoorbeeld afsluitbare (binnen)deur(en) waarbij 
wordt beoogd dat bij een ingeschakeld subsysteem geen ongewenst alarm ontstaat bij betreden van het 
gebied waarin het subsysteem is geïnstalleerd. 
De Security Grade voor het hoofdsysteem dient minimaal gelijk te zijn aan de Security Grade van een 
subsysteem. De ontwerpmodule houdt daar automatisch rekening mee. 
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Tabblad Programma van Eisen 

 U kunt een PvE opstellen, de gegevens worden deels automatisch uit de ontwerpmodule ingevuld; 

 Er is een bijlage bij het PvE beschikbaar voor extra omschrijvingen. 

 Er kan tekst worden toegevoegd in de bijlage van het PvE; foto’s of plattegronden kunt u in het 
document zelf toevoegen. 

 
Tabblad Inboedelwaardemeter 

 U kunt, wanneer het een woning betreft, als advies voor de opdrachtgever gebruik maken van de 
inboedelwaardemeter en deze informatie desgewenst toevoegen aan PvE en het ontwerp voor de 
opdrachtgever. 

 
Tabblad documenten 
Hier vindt u Pdf documenten die relevant zijn voor het gebruik en ontwerp van de inbraak- en 
overvalalarmsystemen.  
 
Tabblad Projectenbeheer 

 U hebt toegang tot projectenbeheer waarin u een gemaakt ontwerp kunt opslaan als XML-bestand 
en openen door dit XML-bestand te uploaden. Advies: de XML-bestanden opslaan in het dossier van 
de klant 

  
Validatie van projecten 
Bij jaarlijks onderhoud aan beveiligingssystemen en/of afgifte van een nieuw kwaliteitsdocument behoort 
ook een controle op de juistheid van de gegevens in het klantdossier. 
Het kwaliteitsdocument kan na onderhoud worden gecontinueerd als het risico niet zodanig gewijzigd is 
dat een andere Security Grade van toepassing is. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor melding van 
een gewijzigd risico. Het bedrijf vermeldt in het onderhoudsrapport of het risico is veranderd. Als de risico 
is veranderd, dan geeft hij aan welke maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de criteria volgens 
NEN 8131. 
Opmerking: als maatregelen nodig zijn, maar niet worden uitgevoerd, dan is het kwaliteitsdocument niet 
meer geldig. Dit wordt schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. 
 
Wijzigingen in het oorspronkelijk ontwerp: 

1. Up-load het oorspronkelijk ontwerp met het XML-bestand. 
2. De ontwerpmodule is beschikbaar voor het wijzigen van gegevens en u kunt weer de van 

toepassing zijnde documenten produceren.  
3. U kunt de gewijzigde gegevens weer opslaan in een nieuw XML-bestand, voeg dit toe aan het 

klantdossier 
4. Indien van toepassing kunt u het PvE opnieuw laten autoriseren door de eisende partijen. 

 
In het hoofdmenu van de website 
Daar vindt u onder “Extra tools”:  

 Een hulpmiddel voor het bepalen van weerstanden aan de hand van kleurringen; 

 Een lenscalculator voor het bepalen van een cameraobjectief (brandpuntafstand); 

 Een hulpmiddel voor de berekening van de accucapaciteit voor de alarminstallatie, de berekeningen 
kunt u ook opslaan; 

 
Veel succes met uw ontwerpmodule 2014! 
 
 
 
 
 
 

 
De informatie in deze ontwerpmodule is ontleend aan de vigerende versie van de NEN 8131 en is met 
zorg samengesteld door Piet de Haan en Emil Groeneveld. Piet de Haan en Emil Groeneveld kunnen 
echter geen garantie geven dat deze informatie volledig en juist is. 
 
De geboden informatie is ook niet bedoeld als vervanging van deskundig of persoonlijk advies. Wanneer u 
zonder verificatie of nader advies toch van de door de ontwerpmodule geboden informatie gebruik maakt, 
doet u dat voor eigen rekening en risico. 
 
Piet de Haan van De Haan adviseur, Emil Groeneveld van Arion kunnen dan ook geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als 
gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze 
ontwerpmodule. 
 


