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Verantwoordelijkheid 
branddetectiebedrijf 
 

 

 De werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de eisen zoals 
vastgelegd in het certificatieschema ‘Leveren Brandmeldinstallaties’ 

 

 De brandmeldinstallatie voldoet aan het certificatieschema brandmeldinstallatie 
 

 De brandmeldinstallatie beantwoordt aan de gestelde eisen van het PvE  
 

 De geïntegreerde ontruimingsalarminstallatie beantwoordt aan de gestelde 
eisen van het PvE  

 

 De stuursignalen tot en met de uitgang brandmeldcentrale zijn elektrisch 
gecontroleerd en voldoen 
 

 

Verantwoordelijkheid 
gebruiker 
 
 
 
 
 

 

 Controleer of alle door de brandmeldinstallatie aangestuurde installaties 
functioneren en doeltreffend zijn 

 

 Lees het Rapport van Oplevering en neem de benodigde maatregelen 
 

 Zorg voor een goed onderhoudscontract (bijlage B van NEN 2654-1/2)  
 

 Wijs één of meer personen aan die zijn opgeleid en geïnstrueerd om te 
fungeren als beheerder (opgeleid persoon) 

 

 Laat de beheerder zelfstandig beheer en onderhoud uitvoeren volgens de 
paragrafen 5.3 en 5.4 van NEN 2654-1/2 

 

 Laat de beheerder eventuele reparaties uitvoeren volgens paragraaf 6.2 van 
NEN 2654-1/2 
 

 

Verantwoordelijkheid 
eigenaar 
 

 

Een door het branddetectiebedrijf afgegeven certificaat heeft alleen betrekking     
op de brandmeldinstallatie.  
 

Bij ontvangst  van het certificaat van de brandmeldinstallatie controleren of: 
 

 de gegevens overeenkomen met de gegevens op het productcertificaat of 
conformiteitsverklaring van het branddetectiebedrijf en de gegevens op het 
brandmeldinstallatieplan / logboek en 

 

 de brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie geen zichtbare schades heeft 
opgelopen 

 
 

Wenken voor de gebruiker 
 

 

Indien op grond van bovenstaande of andere redenen de brandmeldinstallatie niet 
in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met: 
 

1. het branddetectiebedrijf 
 

2. de certificatie-instelling 
 

U hebt de verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goede en functionerende 
brandbeveiliging voor uw bouwwerk. Hierbij kan het Model Integrale 
Brandveiligheid Bouwwerken u behulpzaam zijn. De brandmeldinstallatie die aan   
u geleverd is maakt een belangrijk onderdeel uit van de brandbeveiliging. Uw 
certificaat is toepasbaar in het kader van het Model Integrale Brandveiligheid 
Bouwwerken. 
 

Indien u voor het gebruik van uw bouwwerk een vergunning (nodig) hebt of op 
grond van regelgeving het gebruik van uw bouwwerk aan het bevoegd gezag   
moet melden, wordt aan u geadviseerd om een kopie van dit certificaat aan het 
bevoegd gezag toe  te zenden. 
 

Indien u de brandbeveiliging in uw bouwwerk door een inspectie-instelling laat 
inspecteren wordt aan u geadviseerd om een kopie van dit certificaat aan de 
inspecteur ter hand te stellen. De inspecteur kan er dan tijdens zijn inspectie en    
in zijn inspectierapport rekening mee houden. 
 

 


