Aanvraagformulier
“Kiwa NCP Registratie”

Componenten
Inbraakpreventie
Brandpreventie

Dossier:

Algemene informatie
Naam bedrijf

..……………………………………………………………………………....

Bedrijfstak

………………………………………………………………………………...

Adres

………………………………………………………………………………...

Postcode en plaats

………………………………………………………………………………...

Telefoonnummer

………………………………………………………………………………..

Faxnummer

………………………………………………………………………………...

E-mail:

………………………………………………………………………………...

Website

………………………………………………………………………………...

Criteria/vereisten
1.

Betaling
Na afronding van de aanvraag ontvangt de aanvrager de registratie alsmede de factuur.
De factuur dient binnen 30 dagen betaald te worden.
Registratie voor een termijn van 1 jaar
 ja  nee
Registratie voor een termijn van 5 jaar (20 % korting)
 ja  nee

2.

Vereiste documenten
(Attentie: Wilt u de onderstaande documenten opsturen aan Angelique.Wanders@kiwa.nl)

a.

Een gewaarmerkte kopie van de inschrijven van uw bedrijf in het handelsregister.  ja
De kopie mag niet ouder te zijn dan drie maanden, gerekend vanaf de datum van
aanvraag.

 nee

2017 Aanvraag NCP Reg.docx

-2-

b.

Een beschrijving van de component(en) die u wilt registreren.

Merknaam

Type

Productcode
(zie onderstaand tabel)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indien er meer producten geregistreerd moeten worden, kunnen deze ook op een separate
bijlage aangeleverd worden.
1.Adapter
2.Actief infrarood detector
3.Bediendeel
4.Behuizing voor inbraakmeldsysteem
5.Brandmeldcentrale compleet
6.Combinatie detector (2 werkingsprincipe)
7.Centrale controle / stuureenheid
8.Draadloze flitser
9.Draadloos bediendeel (afstandsbediening)
10.demontabel inbraakwerend compartiment
11.Draadloze detector inbraak
12.Draadloos contact (schakelaar)
13.Draadloze Glasbreukmelder
14.Draadloze interface
15. Draadloze PIR
16.Draadloze sirene
17.Draadloos systeem
18.Draadloze centrale inbraak
19.Flitser
20.Glasbreukdetector
21.GSM modem
22.Handzender

23.Inbraakwerend component
24.Interface
25.Kiezer / modem / alarmoverdrager
26.Montagebeugel
27.Magneetcontact
28.Microgolf detector
29.Mistgenerator
30.Overvalmelder
31.Passief infrarood detector
32.Paniekknop
33.Receiver voor alarm over IP
34.Schootcontact
35.Sirene
36.Compleet systeem
37.Trillingdetector
38.Uitbreiding
39.Ultrasoon detector
40.Vluchtdeur Inbraakbeveiliging
41.Voeding
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c.

Een testrapport van een onafhankelijk testinstituut*:
 met de resultaten conform de EN 50131
 geldigheidsperiode

 ja

 nee

* indien een testinstituut niet in Nederland is gevestigd, dient u aan te tonen dat dit testinstituut geaccrediteerd is
door een vergelijkbaar instituut als onze Raad voor Accreditatie.

d.

(in het geval dat de aanvrager niet de eigenaar van het testrapport is)
Een verklaring van de eigenaar, waarin verklaard wordt dat het rapport gebruikt
mag worden voor Kiwa NCP Productregistratie..

 ja

 nee

e.

Geldig CE certificaat (tot minimaal 12 maanden na de aanvraagdatum)

 ja

 nee

Verklaring


Ondergetekende verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en zal er
zorg voor dragen dat betaling van deze aanvraag tijdig zal geschieden.



Kiwa NCP kent een maximale registratie termijn van vijf (5) jaar. Na deze periode dient een
hernieuwde aanvraag ingediend te worden.



De naam van Kiwa NCP mag op generlei wijze in woord en/of geschrift met dit product in verband
worden gebracht, tenzij Kiwa NCP het recht heeft verleend om dit product onder het door Kiwa
NCP uitgegeven unieke nummer te leveren.



Indien de aanvraag door Kiwa NCP niet succesvol kan worden afgerond zal de aanvrager de tot
dan gemaakte kosten gefactureerd krijgen en zorg dragen voor betaling.



Kiwa NCP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit eventueel
vooronderzoek of afwijzing van deze aanvraag.

Naam:

..........................................................................................................................................

Functie:

..........................................................................................................................................

Plaat en datum:

..........................................................................................................................................

Handtekening

..........................................................................................................................................

2017 Aanvraag NCP Reg.docx

-4-

