Programma van Eisen (PvE)
Gegevens
Projectnummer
: ……………………………………………………………………………………………….………………..
Datum opmaak
: …………………………………………………………………………………….…………………………..
Beveiligingsbedrijf

: ………………………………………………………………………………………………….……………..

Adres / Plaats

: …………………………………………………………………………………….…………………………..

Telefoonnummer

: ……………………………………………………………………………………….………………………..

PvE ingevuld door
Aanduiding object

naam: …………………………………….
☐ woning ☐ bedrijf
☐ winkel/showroom ☐ magazijn/opslag
☐ school lager onderwijs ☐ school middelbaar en hoger onderwijs.

Bewoner/eigenaar/
beheerder
Adres/Plaats/
Telefoonnummer
Eisende partij(en)

☐ Woningen
☐ Overige panden
Doel van de beveiliging
☐ inbraak en
diefstalbeveiliging

Uitgevoerde
beveiligingsmaatregelen
Gekozen combinatie van
aanbevelingen

: ………………………………………………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………….………………………………………………………
☐ bewoner/eigenaar/beheerder
☐ verzekeraar
☐ anders namelijk: …………………………………………………………………………………..
☐ verzekerde waarde attractieve zaken € ……………………..…………….………..
bedrijven: attractiviteit goederen, bedrijfsuitrusting/inventaris
☐ Laag
verzekerde waarde € ……………………………………………….………
☐ Midden
verzekerde waarde € ………………………………………………..…..
☐ Hoog
verzekerde waarde € …………………………………………….……….
☐ Zeer Hoog verzekerde waarde € ……………………………………………………..
☐ Meewegen immateriële zaken ☐ ja
☐ n.v.t.
conform geldende VRKI
☐ klasse bouwkundige beveiliging Zwaar (klasse 2 VRKI)
☐ klasse bouwkundige beveiliging Extra Zwaar (klasse 3 VRKI)
conform geldende VRKI
☐ Gebruiksvriendelijkheid van ramen en deuren
☐ Bedieningshoogte van ramen en deuren tussen 0,9m. en 1,4m.
gemeten vanaf verdiepingsvloer
☐ Verlichting bij de deuren
☐ Flipperbeveiliging bij de voordeur
☐ Vluchtmogelijkheden bij calamiteiten in de woning
☐ Toepassing van doorwerpvertragend glas p2A (voor klasse 2 en 3)
☐ Toepassing van doorwerpvertragend glas p4A (voor klasse 4)
☐ Kierstandhouder op voordeur
☐ Glasafscherming
☐ Inbraaksignaleringssysteem bij voorkeur conform VRKI
☐ Meeneem-beperkende maatregelen, compartimentering, safe/kluis
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Onderhoud (klasse 4)
Op te leveren met
kwaliteitsdocument
Maatwerk/afwijkingen

☐ Zicht op bezoek aan de voordeur; helderglas, digitale- deurspion
of videofoon
☐ Blusmiddelen, afgestemd op het risico en bedrijfsactiviteiten
☐ Afsluitbaarheid van het tot het pand behorende schoolplein,
binnenterrein
☐ Inklimbeperking van regenpijpen en verlichtingspalen binnen 60 cm
van de gevel
☐ contract voor onderhoud. ….. maal per jaar
☐ geen
☐ Beveiligingscertificaat
☐ Bewijs Gedeeltelijke Beveiliging
Toelichting: in een bijlage ☐ ja
☐ n.v.t
projectnummer vermelden: ……………………………………..

Autorisatie
Bewoner/eigenaar/beheerder

Verzekeraar
bij klasse 4 verplichte
handtekening

Naam: ……………….……………………….

datum

Telefoonnummer: ……………………….

…………………

handtekening
………………..………

Verzekeraar: ……………………………...
datum

handtekening

Contactpersoon: …………………………
………….……

………………………….

Telefoonnummer: ……………….……..
Beveiligingsbedrijf

Naam: …………………………….….……….
datum

handtekening

…………………

……………..………….

Contactpersoon: …………………………
Telefoonnummer: …………….……….
Gehanteerde, meest recente, referentiedocumenten;
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Regeling NBR-Beveiligingsbedrijf 2017
NBR Richtlijn Inbraakbeveiliging Woningen 2
NBR Richtlijn Inbraakbeveiliging Woningen 3 en 4
NBR Richtlijn Inbraakbeveiliging Bedrijfspanden 2, 3 en 4
Geldende VRKI
Installatievoorschriften rolluiken, rolhekken en schaarhekken, doc. 002757
Inbraakwerende beglazing, document D03/394
Installatievoorschriften Mistgeneratoren, document D01/026
Onderhoud- en servicecontract van de leverancier, bij klasse extra zwaar
Goedgekeurde montagevoorschriften
………………………………………………….

Indien van toepassing:
Bijlage bij projectnummer: ………………………………………………….
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