Productcertificaat
K101465/01
Uitgegeven

2020-04-16

Geldig tot

Onbepaald

Pagina

1 van 1

Leveren Brandmeldinstallaties
VERKLARING VAN KIWA
Kiwa verklaart dat, conform het Kiwa Reglement voor Certificatie, op grond van beoordelingen door Kiwa,
het gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is dat door

Bink Beveiliging B.V.
geleverde brandmeldinstallaties voldoen aan de eisen gesteld in het CCV-certificatieschema Leveren
Brandmeldinstallaties, versie 5.0 + A1 van 1 november 2019.
Kiwa geeft het hieronder afgebeelde certificatiemerk in licentie aan Bink Beveiliging B.V. voor de
gecertificeerde brandmeldinstallaties.
Afnemers van brandmeldinstallaties en derden kunnen de status van een geldig productcertificaat nagaan
bij www.kiwafss.nl of op www.hetccv.nl/vakman.
Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa. De geldigheid van de accreditatie kan nagegaan worden bij de
nationale accreditatie-instantie(www.rva.nl).

Ron Scheepers
Kiwa

623/191106

Nadere informatie over het toepassingsgebied en het van toepassing zijnde certificatieschema kunt u
opvragen bij de gecertificeerde onderneming.

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa Nederland B.V.

Leverancier

Sir Winston Churchilllaan 273

Bink Beveiliging B.V.

Postbus 70

Rucphensebaan 52

2288 AB Rijswijk

4714 RE SPRUNDEL

Tel. 088 998 44 00

Tel. 076-5991700

www.kiwa.nl
Uitgevoerd door:
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Installeren Brandmeldinstallaties
VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven Productcertificaat verklaart Kiwa dat op
grond van de initiële beoordeling alsmede periodieke beoordelingen het gerechtvaardigd vertrouwen
aanwezig is dat door

Bink Beveiliging B.V.
geleverd installatiewerk voldoet aan de eisen gesteld in het CCV-certificatieschema Installeren
Brandmeldinstallaties, versie 4.0. van 1 maart 2016.
Kiwa geeft het certificatiemerk in licentie aan het brandmeldinstallatiebedrijf voor het onder certificaat
uitgevoerde installatiewerk. Afnemers van installatiewerk van brandmeldinstallaties en derden kunnen de
status van een geldig certificaat nagaan via www.kiwafss.nl of op www.preventiecertificaat.nl.
Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa NCP. De geldigheid van de accreditatie kan nagegaan worden bij
de accreditatieinstelling (www.rva.nl).

Luc Leroy
Kiwa

535/180509

Nadere informatie over het toepassingsgebied en het van toepassing zijnde certificatieschema kunt u
opvragen bij de gecertificeerde onderneming.

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa Nederland B.V.

Leverancier

Kiwa NCP

Bink Beveiliging B.V.

Dwarsweg 10

Rucphensebaan 52

5301 KT Zaltbommel

4714 RE SPRUNDEL

Tel. 088 998 5100

Tel. 076-5991700

info.ncp@kiwa.nl

info@binkbeveiliging.eu

www.kiwafss.nl

www.binkbeveiliging.eu
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Onderhouden Brandmeldinstallaties
VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven Productcertificaat verklaart Kiwa dat op
grond van de initiële beoordeling alsmede periodieke beoordelingen het gerechtvaardigd vertrouwen
aanwezig is dat door

Bink Beveiliging B.V.
geleverd onderhoud aan brandmeldinstallaties voldoet aan de eisen gesteld in het CCV-certificatieschema
Onderhouden Brandmeldinstallaties, versie 4.0. van 1 maart 2016.
Kiwa geeft het certificatiemerk in licentie aan het brandmeldonderhoudsbedrijf voor het onder certificaat
uitgevoerde onderhoudswerk. Afnemers van onderhoudswerk van brandmeldinstallaties en derden kunnen
de status van een geldig certificaat nagaan via www.kiwafss.nl of op www.preventiecertificaat.nl.
Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa NCP. De geldigheid van de accreditatie kan nagegaan worden bij
de accreditatieinstelling (www.rva.nl).

Ronald Karel
Kiwa

536/180509

Nadere informatie over het toepassingsgebied en het van toepassing zijnde certificatieschema kunt u
opvragen bij de gecertificeerde onderneming.

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa Nederland B.V.

Leverancier

Kiwa NCP

Bink Beveiliging B.V.

Dwarsweg 10

Rucphensebaan 52

5301 KT Zaltbommel

4714 RE SPRUNDEL

Tel. 088 998 5100

Tel. 076-5991700

info.ncp@kiwa.nl
www.kiwafss.nl

