
 

 

 
 

INCERT CONFORMITEITSVERKLARING VOERTUIGEN 
Nummer : AA2-xxxxxx 

INCERT conformiteitsverklaring van een installatie voor de beveiliging van mobiele objecten tegen 

diefstal afgeleverd door een inbouwbedrijf gecertificeerd onder nr. INCERT :   
 

 

Gecertificeerd inbouwbedrijf  Gebruiker 

Bedrijf :     Titel :                        

Certificaat :     Naam :                      

Adres :      Bedrijf : 

                                           Adres :     

E-mail :     

Telefoon :     E-mail :   

Fax :     Telefoon :    

BTW :     Verzekering : 

2e gebruiker :  Tel/GSM : 

 
Eigenschappen van de voertuig 

Merk :     Model :      

Nummerplaat :     Type :    

Chassisnummer :     Kleur :      

 
Eigenschappen van de installatie  Datum :    

Certificatienummer :     Merk van de installatie :   

Andere systeem :     Zo ja, welk :    

Alarmcentrale :     Zo ja, welk :    

Elektronische sleutel :                      Aantal :                        Vol. detectie HF :                 a 

Afstandsbediening :                        Aantal :                       Perimetrische detectie :    Ja 

Klavier :                                                                              Hellingsdetectie :               Ja 

Proximity card :                              Aantal :                         Verplaatsingsdetectie :      Ja 

Vol. detectie US :                                                                Glasbreukdetectie :           Ja 

Technieker :                                                                            Handtekening : 
 

 

Eventuele nota's en/of opmerkingen betreffende de installatie 
 
 
 
 
 

Wij ondergetekenden verklaren hierbij dat de installatie op het hierboven vermeld adres conform is aan de technische nota's T 022 

van het BEC 

Datum van de verklaring :    

Handtekening installateur  Handtekening klant 
 
 
 
 

Nota: Wij vestigen uw aandacht op de mogelijkheid dat in het kader van de voorschiften van het BEC, XXXX een gratis nazicht van uw installatie zou kunnen 

uitvoeren. Dit nazicht gebeurt steekproefgewijs en XXXX zal eventueel contact opnemen voor de prakstische modaliteiten ervan. 
 

De persoonsgegevens die u heeft meegedeeld aan uw installateur (inbouwbedrijf) zullen opgenomen worden in een bestand van het CEB-BEC vzw, met maatschappelijke zetel te A. 

Reyerslaan 80, 1030 Brussel, ondernemingsnummer BE 0406.676.458 . CEB-BEC vzw respecteert de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. Uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden om een geldige conformiteitsverklaring te kunnen opstellen. Deze gegevens zullen in geen geval gebruikt 

worden voor direct marketing doeleinden. Zij zullen ook geconsulteerd kunnen worden door uw installateur (inbouwbedrijf), de door het CEB-BEC vzw aangestelde certificatie- 

instellingen en de INCERT auditinstelling. Het doel is om de kwaliteit van het merk INCERT te kunnen borgen. U heeft ten alle tijde het recht uw persoonsgegevens te raadplegen. U 

kan dit recht uitoefenen door een mail te sturen naar incert@ceb-bec.be. 
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