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Gecertificeerde kluis
U heeft een gecertificeerde kluis gekocht die te herkennen is aan het ECB-S of
EFSG-ledenlabel aan de binnenzijde van de kluis. Deze kluis heeft een aantal zware
inbraakwerende testen ondergaan en voldoet daarmee aan de Europese normen EN
1143-1, EN 1143-2 of EN 14450.

Kluis verankeren

veilig verzekerd!

Na aanschaf van uw kluis is het noodzakelijk dat u deze kluis op de juiste manier verankert aan uw vloer en/of
wand. Helaas blijkt uit de praktijk dat deze verankering vaak niet of niet op de juiste manier plaatsvindt, waardoor
de kluis alsnog in zijn geheel met waardevolle inhoud wordt weggenomen. Verzekeringsmaatschappijen eisen dat
kluizen onder de 1000 kg verankerd worden.

Laat uw kluis daarom verankeren door
een gecertificeerde kluisverankeraar.
Deze getrainde specialisten beoordelen
de kwaliteit van uw vloer en/of wand
en kiezen aan de hand daarvan de best
mogelijke verankeringswijze.

De verankeringsmethode is afhankelijk van de vloer en/of wand
waaraan de kluis bevestigd moet worden. Bij het beoordelen van
de situatie wordt er onderzocht of uw kluis gecertificeerd
verankerd kan worden en zo ja, in welke klasse. Nadat uw kluis
geplaatst en verankerd is, ontvangt u van de gecertificeerde
verankeraar een certificaat of verklaring van verankering.

Dit is een uitgave van de Vereniging Geld en Waardeberging. Kijk voor meer informatie en een overzicht van
gecertificeerde verankeraars op: www.geldenwaardeberging/kluisverankering/verankeraars
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Verankering A1 certificaat
U ontvangt een A1 certificaat nadat uw kluis is verankerd conform de richtlijn van de Vereniging Gelden Waardeberging. In dit geval is de ondergrond geschikt om te verankeren volgens de standaard
verankeringsmogelijkheden waarop de kluis is getest.
Verankering A2 certificaat
In sommige situaties is Verankering A1 niet
mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het geval van
een houten vloer of wanneer er in de ondergrond
vloerverwarming ligt. Door toepassing van aanvullende
verankeringsmaatregelen kan een goede verankering
toch worden gerealiseerd. Dit wordt beschreven in het
A2 Certificaat dat u ontvangt.
Verankering B Verklaring
Als verankering volgens A1 en A2 niet mogelijk is, zal
de verankeringspecialist de kluis verankeren naar beste
kunnen. Deze wijze van verankering zal beschreven
worden op de B verklaring.

Dit is een uitgave van de Vereniging Geld en Waardeberging. Kijk voor meer informatie en een overzicht van
gecertificeerde verankeraars op: www.geldenwaardeberging/kluisverankering/verankeraars
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