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VOORWOORD
Dit correctieblad hoort bij het CCV-certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties,
versie 5.0, ingangsdatum 1 april 2019. Enige typfouten en onjuiste verwijzingen worden
gecorrigeerd, per abuis weggelaten tekst toegevoegd en per abuis niet-verwijderde tekst
geschrapt.

Dit correctieblad kent geen overgangstermijn.

De tekst van het conformiteitschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, te Utrecht.
© 2019. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën
opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het besluit van
20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de
daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882,1180 AW Amstelveen). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912)
dient men zich tot de uitgever te wenden.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in
any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the
publisher.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen
voorkomen.
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WIJZIGINGEN
Voor het CCV-Certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties, versie 5.0 gelden de
volgende wijzigingen:
Blz 9, 1.5, na de tweede alinea:
Voeg toe:
“Aanbiedingen uitgebracht vóór ingangsdatum van versie 5.0 van het schema die
geaccepteerd worden binnen één jaar na ingangsdatum van versie 5.0 mogen door
certificaathouders nog worden uitgevoerd op voet van de toen geldende versie van
NEN 2535.”.
Blz 9, 1.6, eerste alinea:
Vervang “versie 3.0” door “versie 4.0”.
Blz 28, 4.2, figuur 2:
Vervang “www.preventiecertificaat.nl” door “www.hetccv.nl/vakman”.
Blz 31, 4.4.2 tabel B, tweede kolom, derde rij, na de eerste alinea:
Voeg toe:
“In geval van multi-site beoordeling geldt dit voor de hoofdvestiging en één
brandmeldinstallatie per nevenvestiging.”
Blz 36, 4.8.3, laatste alinea:
Vervang “twee maanden” door “drie maanden”.
Blz 45, 6.3:
Vervang “NEN-EN 54-13:2017” door “NEN-EN 54-13”.
Blz 45, 6.3:
Vervang “NEN 1010 + C1” door “NEN 1010”.
Blz 45, 6.3:
Vervang “NEN 2654-1:2018” door “NEN 2654-1”.
Blz 48, bijlage 1, Uitbesteden, tweede alinea:
Verwijder “uit paragraaf 3.2”.
Blz 69, bijlage 6:
Vervang “ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE TYPE A” door
“ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE TYPE B”.
Blz 72, bijlage 8, Toelichting ter informatie:
Verwijder “Afhankelijk van de complexiteit van het brandmeldsysteem
(brandmeldinstallatie met alle onderdelen) moet de training meer diepgang
hebben ten aanzien van de inrichting van het brandmeldsysteem. Dit is ter
bepaling van de fabrikant van het systeem.
De fabrikant moet na afloop van de training een verklaring van voldoende kennis
leveren volgens het model in deze bijlage. Indien opleiding op toepassing van
componenten niet aantoonbaar is, kan dit niet leiden tot een gecertificeerde
brandmeldinstallatie of gecertificeerd onderhoud, ook als het ontbreken van de
aantoonbaarheid de certificaathouder niet verweten kan worden.”.
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