INCERT, HET KWALITEITSMERK VOOR DIEFSTALBEVEILIGING
Om u te beveiligen tegen inbraak of diefstal moet u kunnen rekenen op een beveiligingsketen die van a tot z betrouwbaar is.
Om deze betrouwbaarheid te garanderen werd meer dan 10 jaar geleden het merk INCERT opgericht, met de bedoeling de markt van
inbraakalarmsystemen te structureren. Het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC) is eigenaar en beheert het INCERT merk, waardoor de
continuiteit en neutraliteit bewaakt wordt. INCERT is een gecertificeerd kwaliteitsmerk voor de installateurs, maar ook voor de systemen.
Deze zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden om de betrouwbaarheid van uw installatie te kunnen garanderen.
Dankzij het INCERT-kwaliteitslabel kunt u uw installateur, uw materiaal en uw partner voor bewaking op afstand, met een gerust gemoed kiezen
uit het zeer breed aanbod dat wordt voorgesteld op de beveiligingsmarkt. INCERT, een beveiligingsketen met stuk voor stuk sterke schakels!

INCERT

UW BEVEILIGINGSKETEN

ERKEND EN ONDERSTEUND DOOR ALLE ACTOREN UIT DE BEVEILIGINGSSECTOR
De INCERT-certificatie wordt beheerd door het Merkcomité INCERT. Dit comité bestaat uit alle actoren die betrokken zijn bij de beveiliging
van goederen en personen:
•
•
•
•
•

•
•

de verzekeringsondernemingen (ASSURALIA)
de gespecialiseerde studiebureaus
de certificatie- en inspectieorganismen en de bevoegde laboratoria
de FOD Economie (waarnemer)
alle beroepsfederaties van fabrikanten, invoerders en ondernemingen die actief zijn in de beveiligingssector (ACA, AFIDIS, AGORIA, ALIA,
LVMEB, FEBIAC, FEDELEC, FEDERAUTO en NELECTRA)
de consumenten
de verzekeringstussenpersonen.

Alle ernstige professionals uit de beveiligingssector kunnen zich aansluiten bij INCERT.

INCERT, AANWEZIG IN DRIE DOMEINEN
Om de stevigheid van de beveiligingsketen te verzekeren, bestrijkt INCERT drie domeinen:
• Beveiliging van gebouwen: door
beveiligingsondernemingen die advies
kunnen verlenen en betrouwbare anti
inbraaksystemen kunnen plaatsen die
afgestemd zijn op elk specifiek risico. De
garantie van betrouwbare installaties
uitgevoerd volgens de regels van de kunst.

• Beveiliging van voertuigen: door
efficiënte anti- en nadiefstalsystemen
die geplaatst worden door
hooggekwalificeerde inbouwbedrijven,
of in de fabriek.

MET INCERT WEET U ZEKER DAT U
GOED BEVEILIGD BENT
Gecertificeerde professionals
De professionals die de INCERT-certificatie hebben behaald, hebben
ervoor gekozen om zeer strenge kwaliteitsregels na te Ieven en
regelmatige controles te ondergaan die borg staan voor een
optimale en continue beveiliging doorheen de tijd. Ze moeten
regelmatig het bewijs leveren:
• van hun uitgebreide ervaring
• dat ze enkel INCERT-gecertificeerde beveiligingsproducten en
-systemen gebruiken
• dat ze constant handelen in overeenstemming met de
gedetailleerde lastenboeken opgelegd door het merk INCERT
• van een kwaliteitsvol bedrijfsbeheer op alle vlakken:
administratieve organisatie, opleiding, klachtenbehandeling
• van duidelijke informatie aan de klanten over de uitgevoerde
installaties en de aangeboden diensten, met alle vereiste
documentatie
• van een schriftelijk engagement ten aanzien van hun klanten
en hun verzekeraars met betrekking tot de conformiteit van de
beveiligingsinstallaties en de diensten met de lastenboeken van
INCERT.

• Het beheer van alarmen: via uiterst goed
uitgeruste alarmcentrales om snel te
kunnen reageren en een efficiënte
follow-up te verzekeren in geval van
diefstal of inbraak.

EEN STEEDS BETERE KWALITEIT
De kwaliteitsvereisten die van toepassing zijn op de ondernemingen
en de producten worden bepaald door het Belgisch Elektrotechnisch
Comité. Ze voldoen aan de strengste criteria. Het Belgisch
Elektrotechnisch Comité staat open voor innovatie en volgt
permanent de internationale technologische evolutie.

PERMANENTE CONTROLE
Het Merkcomité waakt constant over het certificatieproces en over
het goede gebruik van het merk INCERT. Het vertrouwt de
certificatie toe aan vermaarde onafhankelijke organismen die
hiertoe erkend zijn (momenteel ANPI, TELEFICATION en VINÇOTTE).

Gecertificeerde beveiligingssystemen
De INCERT-certificatie staat ook borg voor de kwaliteit van het
materiaal. De producten die het merk INCERT dragen, zijn van
superieure technische kwaliteit dankzij de keuze van uitzonderlijk
betrouwbare componenten, maar ook dankzij hun gebruiksgemak.
Ze genieten van een uitstekende naverkoopdienst en van
internationale garanties.

De conformiteitsverklaring die door een gecertificeerde
onderneming wordt overhandigd aan haar klant, geeft de
garantie dat ze een installatie heeft geplaatst conform de
INCERT-voorschriften met INCERT-gecertificeerd materiaal
Zoekt u een INCERT-gecertificeerde
installateur, onderneming of INCERTgecertificeerde producten?
Surf naar www.incert.be

Verantwoordelijke uitgever: CEB-BEC, Diamant Building. A. Reyerslaan, 80 - 1030 Brussel

BEC (Belgisch Elektrotechnisch Comité)
Diamant Building
A. Reyerslaan, 80 - 1030 Brussel
Tel: 02/706 85 70- Fax: 02/706 85 80
www.ceb-bec.be

