Veiligheidsrichtlijnen verkoop en vervaardiging van cilinders en sleutels
Met betrekking tot de verkoop en vervaardiging van cilinders en sleutels worden door de bij de
Algemene Branchevereniging VHS aangesloten leden de volgende veiligheidsrichtlijnen
gehanteerd voor bedrijven die cilinders en (kopie) sleutels verkopen en/of vervaardigen.
Het kan zijn dat door de bij de Algemene Branchevereniging VHS aangesloten leveranciers aparte
overeenkomsten worden gesloten met betrekking tot de verkoop en vervaardiging van door hun
geleverde cilinders en sleutels. Deze overeenkomsten prevaleren te allen tijde boven deze
richtlijn.
Voor de richtlijnen ten behoeve van sluitplansystemen wordt verwezen naar de “VHS Mededeling
afnemers sluitplannen 2020”.
1. Cilinders en sleutels met sleutelcertificaat
a) Het bijmaken van cilinders en/of sleutels gebeurt alleen onder overhandiging van het
sleutelcertificaat;
b) Sleutel blanks worden afgenomen van de betreffende leveranciers;
c) Indien het bedrijf gerechtigd is zelf cilinders en/of sleutels bij te maken, wordt een kopie
van het certificaat samen met een kopie bon van de geleverde producten veilig bewaard;
d) Indien het bedrijf niet gerechtigd is zelf cilinders en/of sleutels bij te maken, wordt een
kopie van het certificaat gemaakt en deze wordt met de bestelling naar de leverancier
meegestuurd.
2. Cilinders en sleutels zonder sleutelcertificaat
a) Het bijmaken/kopiëren van cilinders en/of sleutels gebeurt alleen onder overhandiging van
de originele sleutel;
b) Het bijmaken/kopiëren van sleutels met een beschermd profiel of waar een patent op rust
is alleen toegestaan indien hiervoor schriftelijke toestemming is ontvangen van de
leverancier en met gebruikmaking van de originele sleutel blanks;
c) Indien de originele sleutel niet beschikbaar is moet aangetoond kunnen worden dat men
gerechtigd is een kopie sleutel van de betreffende cilinder te laten maken (bijvoorbeeld
door het meenemen van de cilinder);
d) Sleutel blanks of sleutels met afwijkende sleutelprofielen worden niet aan derden
verstrekt;
e) Het vervaardigen en verkopen van zogenaamde slagsleutels is niet toegestaan.
Slagsleutels vallen onder de categorie inbrekersgereedschap, het meedragen van dergelijk
gereedschap is strafbaar.
3. De leverancier staat zowel in voor de deugdelijkheid van het geleverde systeem als voor de
kwaliteit van de daarvoor gebruikte materialen e.e.a. volgens de overeengekomen
garantievoorwaarden (Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging Fabrieken van
Hang- en Sluitwerk (VHS), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’sGravenhage op 8 januari 2020 onder nr. 1/2020).
4. Voor geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van bovenvermelde richtlijn,
waarover in verband met hun aard door de Arrondissementsbank beslist dient te worden, is
uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de leverancier gevestigd is,
bevoegd ter zake enige uitspraak te doen.
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