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Procedure inspectie ontruimingsalarminstallatie, Versie 3 
 
conform CCV-certificatieschema’s Leveren en Installeren 
Ontruimingsalarminstallaties 
 
Conform het CCV-Certificatieschema ontruimingsalarminstallatie dienen inspecties uitgevoerd te 
worden van gerealiseerde ontruimingsalarminstallaties of het installatiewerk van 
ontruimingsalarminstallaties.  

Door CIBV wordt vastgesteld welke ontruimingsalarminstallaties dienen te worden geïnspecteerd; bij 
de selectie van de te inspecteren ontruimingsalarminstallatie worden de criteria zoals vermeld in 
Certificatieschema OAI door CIBV gehanteerd. 

De bevindingen dienen te worden vastgelegd in een inspectierapport; hiervan wordt door CIBV een 
model beschikbaar gesteld. Het betreft: 

– Form-08-43 Inspectierapport OAI LE V4.0 +A1 deel A 
– Form-08-44 Inspectierapport OAI IN V4.0 + A1 deel A 

Naast het gestelde in de licentieovereenkomst die tussen CIBV en de inspectie-instelling is afgesloten, 
geldt voor een uit te voeren inspectie en een op te stellen inspectierapport: 

– Vermeld moet zijn dat de inspectie wordt uitgevoerd in het kader van het Certificatieschema 
Leveren of Installeren Ontruimingsalarminstallaties; het betreft een inspectie op normconformiteit; 
afgeleide doelstellingen kunnen niet worden gehanteerd; 

– Van iedere uitgevoerde inspectie in het kader van het Certificatieschema Leveren of Installeren 
Ontruimingsalarminstallaties, ongeacht het resultaat van de inspectie, wordt een inspectierapport 
opgesteld; 

– In een inspectierapport wordt volledig ingevuld; 
– Bevindingen worden in het inspectierapport opgenomen; hierbij dient de omschrijving zodanig te 

zijn dat CIBV een beeld kan vormen of er voldaan wordt aan de eisen en bij afwijking de mate van 
afwijking; 

– Een inspectierapport bevat uitsluitend bevindingen betreffende het geïnspecteerde en de door het 
bedrijf geleverde (bekabeling van de) ontruimingsalarminstallatie; 

– Een inspectierapport bevat geen beschrijvingen of conclusies waaruit zou kunnen worden afgeleid 
dat een afwijking door de inspectie-instelling wordt geaccepteerd;  

– Een inspectierapport bevat het resultaat van de beoordeling van de ontwerpdocumenten;  
– De gegevens van de gehanteerde meetinstrumenten zijn herleidbaar in het inspectierapport 

vastgelegd; 
– Alle meetwaarden en geregistreerde gegevens zijn in het inspectierapport opgenomen of bij het 

inspectierapport gevoegd. 


