De vrijmaking van de Belgische markt voor
inbraakbeveiligingmateriaal biedt heel wat kansen
voor nieuwe componenten, maar maakt het ook
minder zeker dat uw installateur de juiste keuzes
maakt. Een label dat kwalitatief goed materiaal en
correcte beveiligingsondernemingen aanwijst, zal dan
ook als een echte wegwijzer werken. Dat is de
bedoeling van INCERT, hét kwaliteitslabel voor
elektronische inbraakbeveiliging.

Als u in beveiliging investeert, wilt u
veilig investeren.
Voor een goed beveiligingssysteem heeft u het
volgende nodig:
✓ een betrouwbare partner
✓ een professioneel ontwerp vanuit een risicoanalyse
die rekening houdt met uw concrete noden
✓ goede componenten, die betrouwbaar blijven
✓ een installatie volgens de regels van de kunst
✓ een beveiligingsonderneming die ook na de
installatie voor dienstverlening op niveau zorgt.

Met INCERT bent u zeker van een goed
beveiligingssysteem.
✓ INCERT-beveiligingsondernemingen hebben een
ruime ervaring
✓ ze volgen een vast stramien voor het maken van
een degelijke en objectieve risicoanalyse, en een
duidelijk en gedetailleerd bestek
✓ ze gebruiken in een INCERT-installatie enkel
componenten waarvan de kwaliteit door INCERT
zelf gecertificeerd is
✓ ze installeren volgens een tot in de puntjes
uitgeschreven lastenboek
✓ ze beschikken over een bedrijfsvoering die op alle
vlakken op niveau staat: de administratieve
organisatie, logistiek en voorraadbeheer,
technische vorming, een 24 uur op 24 dienst na
verkoop, en zelfs een georganiseerd
klachtenbeheer
✓ ze wijden hun klanten volledig in over de finesses
van hun systeem, met alle nodige documentatie
✓ ze bevestigen schriftelijk, aan klant en verzekeraar,
dat de installatie aan het INCERT-lastenboek
beantwoordt.

Met INCERT bent u zeker van
betrouwbare systeemcomponenten.
Componenten met het INCERT-label zijn van een
gecertificeerd kwaliteitsniveau, niet alleen op
technisch vlak, maar ook op het vlak van
gebruiksgemak. Ze worden geleverd door
professionele verdelers die instaan voor een degelijk
beheer van voorraden en wisselstukken, een
hoogstaande dienst na verkoop, en internationale
waarborgen.

De kwaliteit van INCERT
staat niet stil.
De kwaliteitseisen voor componenten en
beveiligingsondernemingen zijn vastgelegd door het
Technisch Comité “TC 79” van het Belgisch
Elektrotechnisch Comité. De technische nota T-014
betreft de componenten, en de T-015/2 de
beveiligingsondernemingen. Deze eisen
beantwoorden nu reeds aan zeer hoge
kwaliteitsniveaus en aarzelen niet innoverend te zijn.
Het TC79 blijft permanent de technologische evolutie
opvolgen, maar toetst deze steeds kritisch aan een
hoog kwaliteitsniveau.

De kwaliteit van INCERT staat onder
voortdurende controle.
Zowel voor componenten als voor de
beveiligingsondernemingen gebeurt de certificatie
maar voor een beperkte periode, waarin periodieke
controles worden uitgevoerd.
Het Merkcomité van INCERT, dat werkt onder de
vleugels van het Belgisch Elektrotechnisch Comité,
heeft de certificatie toevertrouwd aan gereputeerde,
onafhankelijke, en hiervoor geaccrediteerde
certificatie-instellingen (vandaag AIB-Vinçotte, Bosec
en Cebec). Permanent houdt het Merkcomité van
INCERT toezicht op de certificatie en waakt het over
gebruik (en misbruik) van het INCERT-merk.

De kwaliteit van INCERT wordt door
iedereen gesteund.
In het Merkcomité van INCERT en in het TC79 zijn
alle betrokkenen vertegenwoordigd:
✓ de verzekeringsmaatschappijen van de BVVO
✓ de gespecialiseerde studiebureaus
✓ de certificatie-instellingen, inspectie-instellingen en
laboratoria
✓ de FOD Binnenlandse Zaken
✓ alle beroepsverenigingen van beveiligingsondernemingen en invoerders/fabrikanten (AIA,
FEDELEC, LVMEB, NELECTRA)
✓ en, last but not least, de fabrikanten, invoerders en
beveiligingsondernemingen zelf, die vrijwillig kiezen
om de plichten van het kwaliteitslabel op te nemen.
Met INCERT krijgt u dan ook de best mogelijke
dienstverlening.
Daar staan we met zijn allen achter!
www.incert.be
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