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Diensten certificaat 

Beveiliging van mobiele objecten en personen 
 

Kiwa N.V.  
Sir W. Churchill-laan 273 

Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK ZH 
 

Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
E-mail certif@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

 

Onderneming   

Technocon  
Hogeweg 33 
5301 LB  ZALTBOMMEL 
Tel. 088 990 0090 
Fax 088 990 0099 
E-mail info@technocon.com 
Internet www.technocon.com 

 

 

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
productcertificatie. 
 
Dit certificaat bestaat uit 3 pagina’s. 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 
 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde 
controles, worden de door  

Technocon  
geleverde diensten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien 
zijn van het onder “Merken” aangegeven keur, bij aflevering geacht te 
voldoen aan het certificatieschema “Beveiliging mobiele objecten en 
personen”. 
Het gaat hierbij om de specifieke toepassing; 
• Beveiliging van voertuigen/werktuigen 

 
 
 

 
Bouke Meekma 
Directeur Kiwa N.V. 
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Beveiliging van mobiele objecten en personen 
SPECIFICATIE VAN DIENST   

De in dit schema opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, en de instandhouding van een 

dienstencertificaat “Beveiliging mobiele objecten en personen”.  

Dit schema is gebaseerd op de EN45011 en Kiwa zal zich bij de uitvoering aan de norm houden. In dit schema wordt het totaal aan 

activiteiten beschreven welke nodig zijn om beveiliging van mobiele objecten en personen te kunnen realiseren. Het schema steunt hierbij 

gedeeltelijk op bestaande regelingen voor hardware en alarmmeldingen.  

Anderzijds worden in dit schema de overige ontbrekende aspecten van het totale vereiste dienstverleningspakket toegevoegd opdat de klant 

verzekerd is van een totaalconcept dat voorzien is van een keurmerk en onder certificaat wordt geleverd door de organisatie die ook 

verantwoordelijk wil zijn voor dit totaalconcept aan diensten.  

De dienst beveiliging van mobiele objecten en personen houdt het volgende in: 

1. Initieel en bij voortduring wordt verzorgd en gecontroleerd dat draadloze datatransmissie tussen het object/persoon en de alarmcentrale 

functioneert en geborgd is; 

2. Het periodiek controleren van de technische faciliteiten die een juiste alarmontvangst en alarm opvolging mogelijk te maken om 

onopgemerkt non-functioneren van deze faciliteiten te voorkomen 

3. Het bij voortduring verzorgen van alarmontvangst en alarmopvolging.  

Randvoorwaarden voor de beveiliging van voertuigen/werktuigen zijn dat initieel is vastgesteld dat aan alle uitgangspunten is voldaan zijnde: 

- de eisen uit de VbV regeling homologatievoorschrift TT03 Elektronische beveiligingssystemen for tracking & tracing; 

- de eisen uit de VbV Erkenningsregeling inbouwbedrijven; 

- de eisen uit de Regeling BORG Particuliere Alarmcentrale 

 

TOEPASSING EN GEBRUIK   

Het gaat bij dit diensten certificaat om de specifieke dienst; 

• Beveiliging van voertuigen / werktuigen.  

 

MERKEN   

De producten worden gemerkt met het keurmerk zoals is beschreven in het certificatieschema. De dienst verlener zal hierbij gebruik maken 

van het diensten keurmerk zoals is omschreven in paragraaf 2.4 van het certificatieschema.  

Het merk behorende bij het dienstencertificaat “Beveiliging mobiele objecten en personen” zoals hieronder afgebeeld bij “uitvoering van 

merken” wordt door de serviceprovider op de volgende documenten gebruikt: 

• op het contract met eindgebruiker; 

• op overige documenten (volgens het gestelde in het beoordelingsschema). 

Indien de serviceprovider dat wenst kan deze het keurmerk ook gebruiken op andere documenten die gerelateerd zijn aan dit schema. Gedacht 

kan worden aan bijvoorbeeld facturen. Indien wordt afgeweken van de eisen uit dit schema is het niet toegestaan dat de serviceprovider het 

merk gebruikt in welke vorm dan ook. 
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Beveiliging van mobiele objecten en personen 
 

 

De uitvoering van merken is als volgt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplichte aanduidingen: 

Naam van de dienstverlener 

De NAW gegevens van de dienstverlener 

Het telefoonnummer van de dienstverlener 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER   

1. Inspecteer bij de aflevering: 

1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 

1.2 het merk en wijze van merken juist zijn; 

1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg 

 van transport en dergelijke. 

 
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring 

overgaat, neem dan contact op met: 

2.1 Technocon. 

 en zo nodig met: 

2.2 Kiwa N.V. 

 

 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de 

verwerkingsrichtlijnen van de producent. 

 
4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe 

www.kiwa.nl 
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