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1.

INLEIDING
Deze vakspecifieke Erkenningsregeling beschrijft de specifieke eisen voor het verkrijgen van een
Bedrijfserkenning voor het adviseren, ontwerpen, vervaardigen, installeren, herstellen, beheren en
onderhouden van SignTechniek.
Als bedrijven voldoen aan de eisen in deze erkenningsregeling kunnen zij een erkenning aanvragen bij
erkenningsinstantie InstallQ. In het kader van deze erkenningsregeling worden bedrijven periodiek door
de erkenningsinstantie beoordeeld.
Op deze Erkenningsregeling is het Reglement Erkenningsregelingen InstallQ van toepassing. Dit
reglement is gepubliceerd op de website van InstallQ.
Achtereenvolgens beschrijft deze regeling:
• het onderwerp van de regeling (hoofdstuk 2);
• de eisen voor erkenning (hoofdstuk 3);
• de eisen te stellen aan de installaties en documenten (hoofdstuk 4);
• de eisen te stellen aan de werkzaamheden (hoofdstuk 5).
In de hoofdstukken 6 en 7 van deze erkenningsregeling zijn nadere invullingen gegeven op
respectievelijk, de uitvoering van de externe controle door InstallQ zoals opgenomen in artikel 8 van
het Reglement Erkenningen InstallQ en het behandelen van klachten zoals opgenomen in artikel 10 van
het Reglement Erkenningen InstallQ.
Voor het indienen van de aanvraag voor Erkenning maakt het SignTechniekbedrijf gebruik van het
Aanvraagformulier voor Erkenning, op de website van InstallQ, www.installq.nl.
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2.

ONDERWERP

2.1

Onderwerp
In deze regeling zijn de eisen voor bedrijfserkenning opgenomen die gelden voor het adviseren,
ontwerpen, vervaardigen, installatie, herstellen, en het beheren en onderhouden van SignTechniek.

2.2

Definities
In deze regeling worden de volgende definities en afkortingen gehanteerd:

Adviseren :

geven van advies aan een (potentiële) klant over het advies, ontwerp,
onderhoud en beheer van een Signtechniek installatie

Beheren:

De beschikbaarheid van de signs garanderen en het onderhoud daarop
afstemmen

Deskundige

de persoon die aantoonbaar vakbekwaam is voor de werkzaamheden die
hij/zij uitvoert. Als deskundige worden onderscheiden:
- een werkverantwoordelijke (WV Signtechniek);
- een vakbekwaam persoon (VP);
- een voldoende onderricht persoon (VOP Signtechniek).

Erkend SignTechniekbedrijf: de rechtspersoon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die als
bedrijf is ingeschreven in het Erkenningenregister van InstallQ.
Erkenningsorganisatie

de beherende en uitvoerende instelling van deze Erkenningsregeling.

Installatie:

De SignTechniek installatie.

Installeren:

het aanleggen, controleren en opleveren van een (uitbreiding of
verandering van een) installatie.

Onderhoud:

het uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijk om de veiligheid,
doelmatigheid en de betrouwbaarheid van de installatie tot het volgende
onderhoud voldoende zeker te stellen.

Ontwerpen:

het, op basis van de systeemkeuze van de installatie, verder
uitwerken, dimensioneren en selecteren van componenten voor een
(uitbreiding of verandering van een) installatie.

Project:

het geheel van werkzaamheden voor het realiseren van een (uitbreiding
of verandering van een) installatie.

SignTechniek:

activiteiten op het gebied van interne en externe visuele communicatieuitingen (verlicht en onverlicht). De SignTechniek bedrijven houden zich
op duurzame wijze bezig met ontwerp, techniek, installatie, constructie,
toelevering en onderhoud van verlichte en onverlichte signing. Op basis
van hun werktuigbouwkundige, elektrotechnische en grafische kennis
adviseren zij opdrachtgevers en vertalen ze wensen en ontwerpen naar de
juiste oplossingen, specificaties en materiaalkeuzes.
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3.

Vervaardigen:

Produceren assembleren van signs

Werkzaamheden:

het adviseren, ontwerpen, vervaardigen, aanleggen, uitbreiden,
veranderen, herstellen of onderhouden, controleren en uitvoeren van
eindcontroles van een installatie of een gedeelte daarvan.

PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN BEDRIJFSERKENNING
Nadat een bedrijf zich bij InstallQ heeft aangemeld voor de erkenning, verricht InstallQ een
toelatingsonderzoek conform hoofdstuk 3 van het Reglement erkenningsregelingen InstallQ.

3.1

Eisen aan het personeel

3.1.1

Deskundigheid
Het technisch personeel van het SignTechniekbedrijf moet deskundig zijn voor de werkzaamheden die
men uitvoert. Als deskundige worden de volgende personen onderscheiden:
Werkverantwoordelijke (WV Signtechniek )
De persoon die is aangewezen als direct verantwoordelijke voor de (geleverde) technisch kwaliteit van
de werkzaamheden en de installaties. De WV Signtechniek beschikt aantoonbaar over de kennis om de
relevante handelingen genoemd in bijlage 1 te verrichten.
De voor een WV Signtechniek in bijlage 1 opgenomen taken en handelingen kunnen in de praktijk door
andere interne deskundigen worden uitgevoerd, mits deze deskundigen volgens bijlage 1 hiervoor
vakbekwaam zijn. Uit het aanwijsdocument (zie 3.1.2) moet blijken dat alle competenties van een WV
Signtechniek binnen het bedrijf aanwezig zijn. De verantwoordelijkheid voor de geleverde technische
kwaliteit van de werkzaamheden en de installaties blijft bij de WV Signtechniek liggen.
Vakbekwaam persoon (VP Signtechniek)
De persoon die is aangewezen en met aantoonbare relevante opleiding en ervaring in staat is om
zelfstandig beroepshandelingen en beroepstaken uit te voeren voor het aanleggen, controleren en
onderhouden van installaties. De VP beschikt aantoonbaar over de kennis om de relevante handelingen
genoemd in bijlage 1 te verrichten.
Voldoende onderricht persoon (VOP Signtechniek)
De persoon die is aangewezen en die door een VP of een WV Signtechniek voldoende is geïnstrueerd
voor het uitvoeren van specifieke taken en/of werkzaamheden onder toezicht van een VP
Signtechniek of WV Signtechniek. De VOP Signtechniek beschikt aantoonbaar over de kennis om
de relevante handelingen genoemd in bijlage 1 te verrichten..
De VOP Signtechniek wordt op taakniveau aangewezen voor alle onderliggende handelingen, exclusief
de aan de VP Signtechniek en WV Signtechniek voorbehouden handelingen. De voorbehouden
handelingen zijn aangegeven in bijlage 1.
De verantwoordelijke WV Signtechniek of VP Signtechniek dient een controle op de uitgevoerde
werkzaamheden van de VOP Signtechniek uit te voeren en de resultaten van deze controles bij
omgevingsvergunning plichtig werk ook vast te leggen conform artikel 5.6.2.
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Een nieuwe instromer/zij-instromer/persoon in opleiding mag maximaal 1 jaar zonder aantoonbare
kennis om de relevante handelingen voor een VOP Signtechniek genoemd in bijlage 1 te verrichten,
als VOP Signtechniek werkzaam zijn. De VOP Signtechniek in opleiding voert werkzaamheden uit
onder fysieke begeleiding van een WV Signtechniek of VP Signtechniek. Zodra de VOP
Signtechniek aantoonbaar beschikt over de kennis om de relevante handelingen voor een VOP
Signtechniek, genoemd in bijlage 1 te verrichten, vervalt de voor de VOP Signtechniek vereiste
fysieke begeleiding door een VP Signtechniek of WV Signtechniek.
3.1.2

Aanwijsdocument
Door of namens de hoogste verantwoordelijke in de organisatie moet het technisch personeel schriftelijk
worden aangewezen als:
 werkverantwoordelijke (WV Signtechniek);
 vakbekwaam persoon (VP Signtechniek), of;
 voldoende onderrichte persoon (VOP Signtechniek).
Opmerking:
Bedrijven zonder personeel of medewerkers kunnen niet aanwijzen.
De aanwijzing moet aantoonbaar worden vastgelegd in een aanwijsdocument.
Handelingen/taken kunnen worden gedelegeerd. Dit moet in het aanwijsdocument of persoonlijke
functieomschrijving vastgelegd zijn.
Het aanwijsdocument of de persoonlijke functieomschrijving bevat ten minste de volgende punten:
a) de naam en de geboortedatum of het personeelsnummer van de persoon;
b) de functie van de persoon bij het bedrijf en de afdeling;
c) de ingangsdatum en de einddatum van de aanwijzing;
d) in welke functie de persoon wordt aangewezen;
e) voor welke installatie(s), of delen hiervan, de persoon wordt aangewezen;
f) welke werkzaamheden de persoon mag uitvoeren;
g) welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de persoon krijgt;
h) over welke outillage en (persoonlijke) beschermingsmiddelen de persoon de beschikking heeft;
i) de plaats en datum van de aanwijzing;
j) de naam en de functie van de persoon die aanwijst;
k) de handtekening en paraaf van de persoon die aanwijst en de handtekening en paraaf van de persoon
die wordt aangewezen

3.1.3

Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers
Het Erkend SignTechniekbedrijf moet aantoonbaar vastleggen over welke vakbekwaamheid, diploma’s
en certificaten elke medewerker die betrokken is bij het onderwerp van de erkenning moet beschikken
in relatie tot zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Het Erkend SignTechniekbedrijf moet ervoor zorgen dat de medewerkers over een bewijs van
vakmanschap, van een InstallQ geaccrediteerde exameninstelling, of gelijkwaardig, beschikken en op
het niveau dat past bij de door hem of haar uitgevoerde beroepshandelingen en beroepstaken, zoals
opgenomen in bijlage 1.
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Eén maal per jaar moet worden beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid
voldoen. Van de beoordelingen wordt geregistreerd:
 wie heeft wie beoordeeld, en wanneer;
 de resultaten van de beoordeling;
 de eventueel te nemen maatregelen.
3.1.3.1

Na- en bijscholing
Ter bewaking van het kwaliteitsniveau van de door het Erkend SignTechniekbedrijf uitgevoerde
werkzaamheden dient het Erkende SignTechniekbedrijf zeker te stellen dat de deskundigen na- en
bijscholing, passend bij door hen uit te voeren werkzaamheden, hebben gevolgd conform de richtlijnen
van de examencommissie van de erkenningsinstantie InstallQ
De Erkenningsorganisatie kan, onverminderd het in deze regeling bepaalde, de deskundigen (WV
Signtechniek, VP Signtechniek en VOP Signtechniek) een verplichting opleggen tot na- en bijscholing,
met een maximum van 4 dagdelen per kalenderjaar.

3.2

Outillage
Het Erkend SignTechniekbedrijf dient de beschikking te hebben over de gereedschappen, meet- en
beproevingsmiddelen en de vereiste documenten waarmee het zijn technische werkzaamheden
deugdelijk kan uitvoeren.
In bijlage 2 zijn de instrumenten en documenten genoemd waarover het Erkend SignTechniekbedrijf
minimaal moet beschikken.
Alle instrumenten die worden gebruikt voor metingen waarvan de resultaten beslissend zijn voor
goedkeuring of afkeuring van uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden, moeten zijn gekalibreerd en
binnen de vereiste specificaties metingen kunnen uitvoeren. Het Erkend SignTechniekbedrijf moet een
overzicht bijhouden van deze meetinstrumenten en van de aan te houden kalibratie-frequentie, met
bijbehorende wijze van kalibratie, van alle beschikbare meetinstrumenten.
Kalibratie moet zijn uitgevoerd ten opzichte van een herkenbare en geldige herleidbaarheid tot nationaal
erkende standaarden.

3.3

Minimaal uit te voeren werkzaamheden
De werkzaamheden moeten zo worden uitgevoerd dat deze voldoen aan de eisen van hoofdstuk 5 en het
ontwerp, de installatie, het uitgevoerde onderhoud en de bijbehorende documenten voldoen aan de eisen
van hoofdstuk 4.
De onderstaande minimaal uit te voeren Werkzaamheden moeten aantoonbaar worden uitgevoerd. Een
procedure is hiervoor niet noodzakelijk.

3.3.1

Beheer van projectdossiers
Het Erkend SignTechniekbedrijf houdt voor elk project een projectdossier bij.
Het projectdossier bevat ten minste:
- de opdracht;
- het ontwerp van de Installatie, inclusief ontwerpwijzigingen;
- de registraties van eindcontroles op de gerealiseerde Installatie (zie 3.3.2).
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3.3.2

Controle van de gerealiseerde Installatie
Het Erkend SignTechniekbedrijf van iedere gerealiseerde Installatie controleren of de Installatie is
geïnstalleerd overeenkomstig het (geactualiseerde) ontwerp, indien aanwezig. De controle van de
installatie wordt uitgevoerd volgens 5.6.1.
Als de Installatie na de controle wordt gewijzigd, dan moet de Installatie opnieuw worden gecontroleerd
(visuele controle, metingen en beproevingen), waarbij metingen en beproevingen niet nodig zijn als
duidelijk is dat de wijziging geen invloed kan hebben op het resultaat van de metingen en beproevingen.

3.3.3

Opstellen Onderhoudsschema
Onderhoud aan de Installatie heeft als doel dat de Installatie veilig, doelmatig en betrouwbaar zal
functioneren tot het volgende Onderhoud.
Het Erkend SignTechniekbedrijf stelt in overleg met de opdrachtgever een onderhoudsschema op waarin
is aangegeven welk onderhoud en hoe vaak dat onderhoud verricht moet worden. In 4.1.3 is een
handreiking gegeven voor het opstellen van een onderhoudsschema.

3.3.4

Controle op Onderhoud herstellen en beheeractiviteiten
De Deskundige dient onderhoud uit te voeren volgens het onderhoudsschema (zie 3.3.3) en registratie
bij te houden die het bewijs leveren dat het Onderhoud is uitgevoerd. Op de registratie dient aangegeven
te zijn:
• wat is gecontroleerd, hersteld of vervangen;
• welke meetmiddelen zijn gebruikt;
• de resultaten van de controles en metingen;
• wie heeft gecontroleerd, en wanneer.
Opmerking
Tijdens het verrichten van Onderhoud kan de Deskundige gebruikmaken van de mogelijkheid de
klant te adviseren over verbeteringen aan de Signtechniek installatie.
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4.

EISEN TE STELLEN AAN INSTALLATIES EN DOCUMENTEN

4.1

Eisen te stellen aan de installatie

4.1.1

Wettelijke eisen ontwerp en installatie
De installatie moet voldoen aan de wettelijke eisen, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit [1].
De installatie moet voldoen aan de omgevingsvergunningseisen.

4.1.2

Overige eisen ontwerp en installatie
Naast de wettelijke eisen van 4.1.1 moeten Neon installaties voldoen aan NEN-EN 50107-1 [3] en
LED of EL installaties aan NEN-EN 50107-3 [4], verder moet de Installatie voldoen aan in de
opdracht gestelde aanvullende contractuele eisen. Zie 5.1.
De gebruikte onderdelen en materialen moeten worden geïnstalleerd conform voorschriften en
specificaties van de fabrikant en/of leverancier.

4.1.3

Eisen onderhoud en herstel
Onderhoud aan de installatie moet conform voorschriften en specificaties van de fabrikant en/of
leverancier) worden uitgevoerd. Het resultaat van het uitgevoerde onderhoud moet zijn dat een
installatie veilig, doelmatig en betrouwbaar functioneert en dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat
dat de installatie gedurende het onderhoudsinterval voldoet aan wet- en regelgeving en overige eisen tot
het volgende onderhoud.
Bij onderhoud worden uitsluitend onderdelen toegepast die ten minste gelijkwaardig zijn aan de
originele onderdelen.

4.2

Eisen te stellen aan de gebruiks- en onderhoudsinstructie
Het Erkend SignTechniekbedrijf levert de opdrachtgever na installeren een bij de installatie behorende
gebruiks- en onderhoudsinstructie.
In de gebruiks- en onderhoudsinstructie worden alle nodige aanwijzingen voor een verantwoord gebruik
gegeven, en wordt de aandacht van de gebruiker met name gevestigd op eventuele gebruiksbeperkingen.
De aanwijzingen vermelden waar speciale aandacht aan moet worden besteed of welke werkzaamheden
door een deskundige moeten worden verricht.
De gebruiks- en onderhoudsinstructie geeft ten minste informatie met betrekking tot:
 de technische aspecten van de installatie;
 het noodzakelijke periodieke onderhoud aan de installatie (zie 5.7 onderhoudsschema);
 richtlijnen voor het uitvoeren van regulieronderhoud door de gebruiker van de installatie;
 storingsmeldingen, hoe te handelen bij storingen en met welke urgentie storingsmeldingen
moeten worden opgevolgd.
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5.

EISEN TE STELLEN AAN DE WERKZAAMHEDEN

5.1

De opdracht
Een opdracht moet betrekking hebben op ‘adviseren’, ‘ontwerpen’, ‘vervaardigen’, ‘installeren’,
‘herstellen’, of ‘beheren en onderhouden’, of een combinatie hiervan.
Een opdracht met alle bijbehorende voorwaarden moet schriftelijk en/of aantoonbaar zijn vastgelegd
en geeft duidelijk aan om welke dienst(en) het gaat en welk Onderhoud van toepassing is.
Het Erkend SignTechniekbedrijf moet kunnen aantonen dat de opdrachtgever de opdracht heeft
verstrekt.
Het Erkend SignTechniekbedrijf accepteert de opdracht voor een nieuw aan te leggen Installatie onder
voorwaarde dat de ontworpen Installatie voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4.

5.2

Uitbesteden en inhuren
Wanneer het werk, of delen daarvan, wordt uitbesteed of dat hiervoor personeel wordt ingehuurd dan
gelden hiervoor de volgende eisen.
Het erkend SignTechniekbedrijf mag werkzaamheden alleen uitbesteden aan een bedrijf dat volgens
deze regeling is erkend.
Voor ingehuurd personeel gelden dezelfde eisen als voor het eigen personeel van het erkende bedrijf.
Het ingehuurd personeel voert werk uit onder leiding en verantwoordelijkheid van een VP
Signtechniek of WV Signtechniek van het erkende bedrijf. Deze verantwoordelijkheidsstructuur
moet in een inhuurcontract op naam van de ingehuurde(n) eenduidig worden vastgelegd.

5.3

Vakbekwaamheid
De werkzaamheden die vallen onder de werking van deze Erkenningsregeling moeten worden
uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige zoals gedefinieerd in 2.2 en
beschreven in 3.1.

5.3.1

Adviseren, Ontwerpen, vervaardigen en installeren
Adviseren, Ontwerpen, Vervaardigen, Installeren en opleveren wordt uitgevoerd door of onder
verantwoordelijkheid van de WV Signtechniek.

5.3.2

Onderhouden herstel en beheren
Onderhoud en beheer wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een VP Signtechniek,
of een WV SignTechniek.

5.4

Adviseren
Algemeen
Een advies is een oplossing, in een meer of minder concrete vorm, voorzien van mogelijke opties en
alternatieven binnen de kaders zoals geschetst door de opdrachtgever. In de praktijk betekent dat vaak
dat wordt geanticipeerd op een vraag van een opdrachtgever. Maar een advies kan ook actief en
vrijblijvend worden aangeboden op grond van vermoede voordelen voor een opdrachtgever. Een advies
betekent dat er inzicht is opgebouwd over de wensen en behoeftes van de gebruiker/opdrachtgever en
in geval van een renovatie ook dat de bestaande situatie is geïnventariseerd. Dat is vastgesteld in
hoeverre de bestaande situatie voldoet aan de gangbare kwaliteitseisen. Dat is voorgelicht over
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innovaties (b.v. technieken en functionaliteit die nu nog niet zijn toegepast) en over de consequenties
die aan de geschetste oplossing vastzitten (kosten/baten, uitvoering, etc.).
Het Advies voor een Signtechniek installatie bevat ten minste:
- een inventarisatie van de huidige situatie;
- een oplossingsvoorstel;
- het ontwerp van de installatie, en;
- de kosten/baten, uitvoering en planning.
5.5

Ontwerpen
Indien het Erkend SignTechniekbedrijf een installatie, of een uitbreiding op of wijziging van een
bestaande installatie ontwerpt, dan moet het ontwerp voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4.1.1 en 4.1.2.
Als het ontwerp niet door het Erkende SignTechniekbedrijf is gemaakt, accepteert het Erkend
SignTechniekbedrijf de opdracht voor een nieuw aan te leggen, uit te breiden of te wijzigen installatie
onder de voorwaarde dat de ontworpen installatie voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4.1.1en 4.1.2.

5.6

Installeren

5.6.1

Controle van de installatie
Indien het Erkend SignTechniekbedrijf een installatie, of een uitbreiding op een bestaande installatie
installeert, of een installatie wijzigt, dan moet de installatie voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 4.1.1 en
4.1.2.
Het Erkend SignTechniekbedrijf controleert op basis van het opleverrapport (bijlage 3) of de installatie
na het realiseren van een nieuwe, uitbreiding en/of wijziging van de installatie voldoet aan de wettelijke
eisen en overige eisen tijdens door middel van controle en metingen. Het Erkend SignTechniekbedrijf
hanteert een bewaartermijn van ten minste 10 jaar voor het controle- en opleverrapport.
Opmerking
Of de installatie voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4 blijkt uit de conclusie in het
controlerapport (bijlage 3).

Het Erkend SignTechniekbedrijf moet op basis van het opleverrapport bijlage 3 en op de locatie van
de installatiewerkzaamheden, de uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden controleren tijdens
tussentijdse controle en na het realiseren van een nieuwe, uitgebreide en/of gewijzigde installatie.
Met deze controle door middel van visuele controle en metingen en/of beproevingen wordt bepaald of
Installatie voldoet aan de eisen uit 4.1.1 en 4.1.2.
Als de vervaardigde installatie niet voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4, dan herstelt het Erkend
SignTechniekbedrijf dit zodanig dat de installatie voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4.1.1 en 4.1.2.
Als de Installatie na de controle wordt gewijzigd, dan wordt de installatie door middel van visuele
controle, metingen en/of beproevingen opnieuw gecontroleerd. Metingen en beproevingen zijn niet
nodig als duidelijk is dat de wijziging geen invloed heeft op het resultaat van de eerder uitgevoerde
metingen en beproevingen.
De controle wordt uitgevoerd door een deskundige (zie 3.1).
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5.6.2

Schriftelijke rapportage
De resultaten van de controle worden geregistreerd op het opleverrapport uit bijlage 3.
Het rapport moet volledig worden ingevuld en bevat minimaal:
 een opgave van de gebruikte meet- en beproevingsmiddelen;
 de naam van degene die heeft gecontroleerd, en wanneer;
 welke tekortkomingen eventueel zijn geconstateerd ten aanzien van de installatie;
 op welke wijze de tekortkomingen zijn opgeheven

5.7

Opstellen Onderhoudsschema
Indien relevant stelt het Erkend SignTechniekbedrijf een onderhoudsschema op waarin is aangegeven
welk onderhoud en hoe vaak onderhoud verricht moet worden.

5.8

Onderhouden en herstellen
Indien het Erkend SignTechniekbedrijf een (deel van een) installatie herstelt of onderhoudt, dan moet
dit onderhoud of herstel voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4.1.3.

5.8.1

Onderhouden van de installatie
De Deskundige voert onderhoud aan de Installatie uit volgens het Onderhoudsschema (zie 3.3.3) en
controleert of het Onderhoud volgens het Onderhoudsschema is uitgevoerd (zie 3.3.4). De resultaten
van de controle worden schriftelijk aan de opdrachtgever gerapporteerd volgens controleonderhoudsrapport bijlage 4 (zie 5.8.2)
Bij het uitvoeren van Onderhoud of herstel dienen uitsluitend onderdelen te worden toegepast die ten
minste gelijkwaardig zijn aan de originele onderdelen. Hieronder worden ook gereviseerde onderdelen
verstaan.
Indien tijdens Onderhoud en herstel een dermate ernstige afwijking wordt geconstateerd dat het niet
verantwoord is de Installatie in bedrijf te laten, kan de Deskundige (WV Signtechniek of VP
Signtechniek) de Installatie indien van toepassing buiten bedrijf stellen. De gebruiker/eigenaar dient
daarover direct (mondeling) geïnformeerd te worden
Door middel van een schriftelijke rapportage wordt dit bevestigd door deze rapportage na te zenden aanof achter te laten bij de gebruiker/eigenaar. Een kopie van de rapportage dient aan de klantadministratie
van het Erkende SignTechniekbedrijf te worden toegevoegd.

5.8.2

Rapportage
Nadat het Erkend SignTechniekbedrijf het Onderhoud heeft uitgevoerd (zie 3.3.3), meldt deze dit,
door middel van het ingevulde en ondertekende controle- onderhoudsrapport (bijlage 4), aan de
opdrachtgever. In het rapport is opgenomen:
 wat is gecontroleerd/uitgevoerd;
 welke meetmiddelen zijn gebruikt;
 de resultaten van de controles en metingen;
 wie wat heeft gecontroleerd en wanneer;
 welke tekortkomingen eventueel zijn geconstateerd ten aanzien van de installatie;
 indien er tekortkomingen zijn, een advies over hoe deze op kunnen worden geheven;
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6.

EXTERNE CONTROLE
Vanaf het moment dat de erkenning is afgegeven voert InstallQ steekproefsgewijs controles uit conform
artikel 8 van het Reglement Erkenningsregelingen InstallQ. Het erkende bedrijf moet op verzoek van
InstallQ over de voorgaande 12 maanden opgeven welke werkzaamheden onder erkenning zijn
uitgevoerd. 1 x per jaar project controle 1 x 2 jaar organisatie
Per externe controle wordt 1 installatie gecontroleerd.

6.1

Onvoldoende projecten
Indien het erkende bedrijf in enig jaar minder projecten heeft dan het aantal extern te controleren
projecten, dan wordt het ontbrekende aantal in het volgende jaar alsnog gecontroleerd. Kan ook dat niet,
dan wordt de erkenning voor het betreffende deelgebied ingetrokken.
Toelichting
Als er minder projecten zijn gerealiseerd dan nodig om de externe controle uit te kunnen
voeren, behoudt het erkende bedrijf te weinig ervaring om bij voortduring
werkzaamheden te verrichten die aan de eisen van de erkenningsregeling voldoen.

7.

KLACHTEN
Klachten over deze regeling, het niet (meer) voldoen aan de voorwaarden van deze regeling of ten
aanzien van het uitgevoerde werk worden conform het Reglement Erkenningsregelingen InstallQ
afgehandeld.

8.

INWERKINGTREDING
Deze Erkenningsregeling treedt in werking op xx-xx-2021.

9.

NAAM VAN DE REGELING
Deze Erkenningsregeling kan worden aangehaald met:
InstallQ Erkenningsregeling SignTechniek
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10.

REFERENTIES
Van de referentie is de meest recente publicatie geldend.
[1]

Bouwbesluit 2012
(www.overheid.nl)

[2]

NEN 1010 Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de
HD-IEC 60364-reeks
(www.nen.nl)

[3]

NEN-EN 50107-1 Neontoestellen en neoninstallaties met een nullastspanning van meer
dan 1 kV maar niet hoger dan 10 kV - Deel 1: Algemene eisen
(www.nen.nl)

[4]

NEN-EN
50107-3
Productnorm
voor
lichtgevende
uithangborden
met
gasontladingslampen en/of LED- of EL-lichtbronnen (ElectroLuminescentie) met een
nominale aansluitspanning van maximaal 1000 V, uitgezonderd algemene verlichting,
wegverlichting, verkeerslichten en noodverlichting.
(www.nen.nl)

Richtlijn Lichthinder, NSVV
(www.nsvv.nl)
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BIJLAGE 1.
V=
Scope

EISEN VAKBEKWAAMHEID SIGNTECHIEK

Aan de VP-er voorbehouden handeling
Ontwerp, Installatie, beheer en onderhoud van SignTechnische installaties waaronder lichtreclame, signs, print en led-displays, etc..

Wet- en regelgeving: Bouwbesluit, Arbo besluit, Voedsel- en warenwet, NEN 1010, NEN 3140, NEN 50107, EMC richtlijn
2014/30/eg, EN55022, EN55024,EN61000, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/eg, NEN-EN 1990 tot en met NEN 1999
Taak
Handeling
Randvoorwaarden in kaart brengen en Stelt klantwens vast
haalbaarheid toetsen
Achterhaalt technische behoeften/gebruiksdoel
Bepaalt prestatie eisen (licht- en energietechnisch, duurzaamheid,
toepassing)
Achterhaalt eventuele bouwkundige aspecten (belasting, constructie,
archtectonische-, gebouweigenaar-eisen, plaatselijke regelgeving)
Weegt haalbaarheid van de toepassing (van de klantwens) af
Toetst wensen aan wet- en regelgeving en technische haalbaarheid
Toets/bepaalt eventuele bouwtechnische haalbaarheid (platte- en hellende
dakconstructies en gevelconstructies m.b.t. montagemogelijkheden
(componenten van) lichtreclame-installaties, (draag)kracht, doorvoeren etc.)

VOP

VP

WV

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Houdt rekening met omgevingsfactoren, fysisch, lichthinder/lichtvervuiling
Verzamelt technische gegevens voor het ontwerp
Bepaalt maatvoeringen/kwantitatieve gegevens aan de hand van
tekeningpakketten, plattegronden, eigen metingen, etc..
Bepaalt positie van elektrotechnische aansluitingen en gebruikswaarde
primaire voeding voor de toepassing
Interpreteert benodigde elektotechnische (schakel)schema's
Bepaalt eventuele logische routing/positie van bewijzering (way-finding)

Sign installatie ontwerpen

Stelt een offerte/begroting op

Bepaalt aspecten ten behoeve van het plaatsen of aanbrengen van het sign
op locatie
Verzamelt gegevens voor de toe te passen applicaties
Kiest materialen, (deel) producten
Kiest eventueel toe te passen LED-diplay (digital signage) naar aanleiding
van de toeassing en klantspecificaties.
Kiest toepassing folie/doek op basis van gestelde eisen
Kiest bewerkings- printmethode voor de toe te passen folie/doek
Stelt een projectmap samen
Verzamelt informatie ten behoeve van de project map
Stelt een programma van eisen/proof of concept op
Werkt technisch ontwerp uit
Hanteert de geldende normen en richtlijnen AMvB, NSVV
Stelt een energie prestatie verantwoording op
Vertaalt design, huisstijl en/of lettertype naar toepassing van het sign
Bepaalt leesbaarheid van het sign in relatie tot de toepassing
Bepaalt de constructie/samenstelling van het sign
Kiest de toe tepassen (led) lichtbron naar aanleding van de technische
specificaties en de te bereiken effecten en toepassing van de sign
Houdt rekening met alle technische aspecten op het gebied van
elektrotechnische veiligheid, warmte ontwikkeling, vochtwering, onderhoud en
service.
Bepaalt/kiest eventuele draag- of montageconstructies
Maakt eventuele constuctieberekeningen
Werkt het ontwerp uit in een tekenpakket
Levert eventuele specifike data voor de verwerking/veraardiging
van het sign
Maakt een tekening(pakket)
Werkt het ontwerp uit voor een toe te passen applicatie
Kiest kleurtoepassing in afstemming met de huisstijl (coating, inkten, folies,
enz.)
Vertaalt klantwens naar technische aspecten voor folie print
Houdt rekening met de eigenschappen van toe te passen materialen (metalen,
niet metalen en kunststoffen)
Houdt rekening met technische specificaties van inkten/bedrukkingen en
toepassingen
Houdt rekening met standaard maatvoering van materialen in de
samenstelling van het sign
Bepaalt de toepassing en verwerking van materialen
Prestenteert het ontwerp
Stelt plan van aanpak op
Presenteert voorstel
Stelt offertes op
Verzamelt en verwerkt productiegegevens
Maakt kostenberekeningen
Presenteert offertes
Stelt werkbegroting en -planning op

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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V=
Scope

Aan de VP-er voorbehouden handeling
Ontwerp, Installatie, beheer en onderhoud van SignTechnische installaties waaronder lichtreclame, signs, print en led-displays, etc..

Wet- en regelgeving: Bouwbesluit, Arbo besluit, Voedsel- en warenwet, NEN 1010, NEN 3140, NEN 50107, EMC richtlijn
2014/30/eg, EN55022, EN55024,EN61000, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/eg, NEN-EN 1990 tot en met NEN 1999
Taak
Handeling
Sign installatie realisatie voorbereiden Bereidt de uitvoering van het project voor
Selecteert materialen en onderdelen
Begeleidt eventuele vergunningaanvraag
Organiseert mensen en middelen
Besteedt eventueel werk aan derde uit
Koopt capaciteit, materieel en materiaal in
Stelt projectplan op
Stelt veiligheids-, gezondheids- en milieuplan op
Zet referentieproject op
Stelt projectteam samen
Draagt project map over
Stelt een opleverprotocol op
Voert een project administratie
Bewaakt van de begroting
Onderhoudt contact met de opdrachtgever
Bewaakt voortgang en kosten
Begeleiden werkzaamheden
Begeleidt de uitvoering
Begeleidt collega's/leerlingen bij installatiewerkzaamheden
Begeleidt het testen van producten en systemen
Voert inspecties op de werkplek uit (kwaliteit, arbo/veiligheid)
Begeleidt de uitvoering van onderhoudsopdrachten
Sign (installatie) vervaardigen
Bewerkt materialen
Leest data in in een bewerkingsmachine
Freest/snijdt benodigde materialen volgens de vereiste maatvoering
Houdt rekening met materiaaleigenschappen bij be-, verwerking
Bewerkt plaatmatriaal, buigen, boren, enz.
Hanteert verbindingstechnieken bij het samenstellen van een deelproduct of
component
Werkt materialen volgens specificatie af
Brengt applicaties aan
Print/bedrukt folies/doek
Brengt folies aan op drager
Hanteert de fabrikant instructies bij het aanbrengen
Bouwt het signproduct samen
Verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen,
locatieschetsen).
Verzamelt en controleert de materialen, gereedschappen, componenten en
producten aan de hand van de materialenlijst in de werkinstructie
Stelt het het signproduct samen uit componenten/half fabrikaten
Sluit bedrading/bekabeling aan op componenten
Test/beproeft de installatie op functioneren
Verricht een nulmeting en voert meetgegevens in in het
opleverprotocol

Bijlage 1

VOP

VP
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X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
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X
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X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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BIJLAGE 1 VERVOLG
V=
Scope

Aan de VP-er voorbehouden handeling
Ontwerp, Installatie, beheer en onderhoud van SignTechnische installaties waaronder lichtreclame, signs, print en led-displays, etc..

Wet- en regelgeving: Bouwbesluit, Arbo besluit, Voedsel- en warenwet, NEN 1010, NEN 3140, NEN 50107, EMC richtlijn
2014/30/eg, EN55022, EN55024,EN61000, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/eg, NEN-EN 1990 tot en met NEN 1999
Taak
Handeling
Sign installatie realisatie voorbereiden Bereidt de uitvoering van het project voor
Selecteert materialen en onderdelen
Begeleidt eventuele vergunningaanvraag
Organiseert mensen en middelen
Besteedt eventueel werk aan derde uit
Koopt capaciteit, materieel en materiaal in
Stelt projectplan op
Stelt veiligheids-, gezondheids- en milieuplan op
Zet referentieproject op
Stelt projectteam samen
Draagt project map over
Stelt een opleverprotocol op
Voert een project administratie
Bewaakt van de begroting
Onderhoudt contact met de opdrachtgever
Bewaakt voortgang en kosten
Begeleiden werkzaamheden
Begeleidt de uitvoering
Begeleidt collega's/leerlingen bij installatiewerkzaamheden
Begeleidt het testen van producten en systemen
Voert inspecties op de werkplek uit (kwaliteit, arbo/veiligheid)
Begeleidt de uitvoering van onderhoudsopdrachten
Sign (installatie) vervaardigen
Bewerkt materialen
Leest data in in een bewerkingsmachine
Freest/snijdt benodigde materialen volgens de vereiste maatvoering
Houdt rekening met materiaaleigenschappen bij be-, verwerking
Bewerkt plaatmatriaal, buigen, boren, enz.
Hanteert verbindingstechnieken bij het samenstellen van een deelproduct of
component
Werkt materialen volgens specificatie af
Brengt applicaties aan
Print/bedrukt folies/doek
Brengt folies aan op drager
Hanteert de fabrikant instructies bij het aanbrengen
Bouwt het signproduct samen
Verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen,
locatieschetsen).
Verzamelt en controleert de materialen, gereedschappen, componenten en
producten aan de hand van de materialenlijst in de werkinstructie
Stelt het het signproduct samen uit componenten/half fabrikaten
Sluit bedrading/bekabeling aan op componenten
Test/beproeft de installatie op functioneren
Verricht een nulmeting en voert meetgegevens in in het
opleverprotocol

Bijlage 1
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BIJLAGE 1 VERVOLG
V=
Scope

Aan de VP-er voorbehouden handeling
Ontwerp, Installatie, beheer en onderhoud van SignTechnische installaties waaronder lichtreclame, signs, print en led-displays, etc..

Wet- en regelgeving: Bouwbesluit, Arbo besluit, Voedsel- en warenwet, NEN 1010, NEN 3140, NEN 50107, EMC richtlijn
2014/30/eg, EN55022, EN55024,EN61000, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/eg, NEN-EN 1990 tot en met NEN 1999
Taak
Handeling
Plaatsen, (de)monteren, samenbouwen Bereidt de plaatsingswerkzaamheden voor
van Sign op locatie
Werkt volgens de norm en voorschriften
Vult, indien noodzakelijk, de checklist “valgevaar en veilig werken op daken en
aan gevels” in en bepaalt op basis daarvan welke veiligheidsmaatregelen hij
moet nemen. In andere gevallen werkt hij met een standaard RIE (Risico
Inventarisatie en Evaluatie)
Controleert componenten/producten visueel op beschadiging/gebreken
Demonteert de eventuele oude installatie en bevestigt vervolgens de installatie
op de daarvoor bestemde locatie
Bepaalt positie van componenten/producten en route van leidingen
Brengt dak- en muurdoorvoeringen aan of markeert de plaatsen waar deze
moeten worden aangebracht.
Plaatst, monteert eventuele draag/montageconstructies
Monteert het sign op locatie
Plaatst, monteert, verbindt componenten, leidingen en bedradingen
Controleert voortdurend of de bedrading, bekabeling en componenten onderling
correct zijn aangesloten
Dicht eventuele oude dak- en muurdoorvoeringen waterdicht en estetisch
correct
Brengt folies/doek aan op dragers op locatie
Hanteert de fabrikant instructies bij het aanbrengen
Controleert de werking van de signinstallatie
Stelt onderdelen in volgens aangeleverde specificaties en controleert de
instellingen van eventuele tijdschakelingen
Maakt de installatie gebruiksklaar door middel van het inregelen en afstellen
van de gehele installatie
Test de werking van de installatie en stelt deze zodanig in totdat deze (veilig)
werkt volgens de specificaties
Stelt installatie in bedrijf
Uitvoeren inspecties en onderhoud aan Bereidt onderhouds/controle werkzaamheden voor
Sign installaties
Neemt maatregelen waardoor een inspectie/onderhoud/verhelpen van een
storing op een veilige manier kan worden uitgevoerd
Voert een visuele inspectie (in- en uitwendig) van de installatie uit om de
functionaliteit en kwaliteit te checken. Hierbij kijkt hij onder andere naar de
sterkte van het licht en conditie van de bedrading. Incidenteel voert hij
eenvoudige metingen, zoals spanning, stroom of lichtsterkte, uit en bepaalt of
deze afwijken van de norm.
Signaleert en interpreteert afwijkingen, gebruikt daarbij normbladen, fabrikant-,
klantgegevens enz.
Stelt de aard en omvang van uit te voeren werkzaamheden vast
Verricht onderhoud en verhelpt storingen aan de signinstallatie
Voert metingen uit
Vergelijkt meetwaarden met gegevens uit de nulmeting en trekt conclusies
Herstelt, verwijdert en monteert elektrotechnische componenten
(De)Monteert elektrotechnische componenten volgens voorschriften
Reinigt, repareert of vervangt onderdelen, bedrading en bekabeling
Controleert de veilige werking van de technische installatie in relatie tot zijn
omgeving, niet alleen gedurende de aanleg maar de gehele levenscyclus van de
installatie. Denk aan verbouw, wijzigingen aan de installatie enz.
Verhelpt storingen aan de signinstallatie
Test en controleert de werking van technische onderdelen, bedrading en
bekabeling.
Lokaliseert en analyseert de (oorzaak) van storing
Verhelpt storingen op basis van de gestelde diagnose of voert modificaties of
preventief onderhoud volgens opdracht uit.
Stelt installatie in bedrijf
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ADVISEREN, ONTWERPEN, VERVAARDIGEN, INSTALLATIE, HERSTELLEN, BEHEREN EN
ONDERHOUDEN VAN SIGNTECHNIEK
d.d. xx-xx-2021

BIJLAGE 1 VERVOLG
V=
Scope

Aan de VP-er voorbehouden handeling
Ontwerp, Installatie, beheer en onderhoud van SignTechnische installaties waaronder lichtreclame, signs, print en led-displays, etc..

Wet- en regelgeving: Bouwbesluit, Arbo besluit, Voedsel- en warenwet, NEN 1010, NEN 3140, NEN 50107, EMC richtlijn
2014/30/eg, EN55022, EN55024,EN61000, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/eg, NEN-EN 1990 tot en met NEN 1999
Taak
Handeling
Zorgdragen voor veiligheid
Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving
Draagt zorg voor de nodige veiligheidsmaatregelen op het gebied van
persoonlijke veiligheid. Past een LMRA (Laatste Minute Risico Analyse) toe, voor
aanvang van de werkzaamheden.
Stelt het deel van de installatie waaraan gewerkt moet worden buiten bedrijf
(controleert hierbij op spanningsloosheid en weder inschakeling).
Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de
installatie. (werkdruk, eisen van de klant end.)
Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van
invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie
Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden
ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan

Rapporteren werkzaamheden

Uitvoeren van kwaliteitscontroles

Opleveren van de Sign installaties

Sign installatie beheren

Beroepshouding
Communicatief

Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de
installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen
Signaleert en meldt gevaarlijke situaties
Werkt volgens de norm en voorschriften
Uit bedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege
veiligheidsrisico's
Rapporteert werkzaamheden
Vult werkbonnen in
Voert projectadministratie
Voert kwaliteitscontroles uit
Controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces,
voortgang en budgetbewaking
Ziet toe op de documentatie van ontwerpinformatie en van projectvoortgangsinformatie.
Levert een installatie gebruiksklaar op
Draagt zorg voor afvoer materialen en materieel
Registreert gegevens van de installatie in het oplever protocol
Registreert en handelt eventuele klachten/opmerkingen af
Beheert signinstallatie
Stellen onderhoudsscenario’s op
Bespreekt onderhoudsscenario's
Begeleidt het testen van producten en systemen
Adviseert en doet suggesties of voorstellen voor verbetering/optimalisatie
Begeleidt de uitvoering van onderhoudsopdrachten

VOP

VP

WV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

V

V

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

Voorlichting en instructie geven aan de klant over het functioneren en de
veiligheid van de installatie
Adviseren over de technische mogelijkheden en/of optimaliseren van een
installaties
Toelichting geven over eventuele impopulaire maatregelen zoals uitbedrijf nemen
of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm
aanleggen of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de
consument visuele of ruimte technische consequenties.

Klantgericht

X
X
X
X
X

Achterhaalt de klantwens (functionaliteit, comfort, ambiance)
Vertaalt de klantwens naar technische mogelijkheden en haalbaarheid
Brengt adviezen uit die aansluiten op de klantwens
Biedt oplossingen in het belang van de klant zonder het belang van de organisatie
te schaden

Commercieel bewust

Weegt kostenaspect ten opzichte van technische oplossingen en klantwens en
houdt daarbij ook het bedrijfsbelang in de gaten.

Kwaliteitsbewust

Streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit (technisch, operationeel, duurzaam)
binnen de kaders van de opdracht

X

X

X

Werkt nauwkeurig en zorgvuldig

X

X

X

Bijlage 1
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ADVISEREN, ONTWERPEN, VERVAARDIGEN, INSTALLATIE, HERSTELLEN, BEHEREN EN
ONDERHOUDEN VAN SIGNTECHNIEK
d.d. xx-xx-2021

BIJLAGE 1 VERVOLG
V=
Scope

Aan de VP-er voorbehouden handeling
Ontwerp, Installatie, beheer en onderhoud van SignTechnische installaties waaronder lichtreclame, signs, print en led-displays, etc..
VOP

VP

WV

X

X

X

Alert zijn op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van
invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie

X

X

X

Alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan
door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan

X

X

X

Verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn dat hij de professional is die de staat
van de installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Wet- en regelgeving: Bouwbesluit, Arbo besluit, Voedsel- en warenwet, NEN 1010, NEN 3140, NEN 50107, EMC richtlijn
2014/30/eg, EN55022, EN55024,EN61000, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/eg, NEN-EN 1990 tot en met NEN 1999
Taak
Handeling
Veiligheidsbewust
Veiligheidsbewustzijn versus dienstverlenend; ondanks druk van de consument
altijd zorgen voor een veilige gebruikssituatie ook al betekent dat voor de
consument een impopulaire maatregel.

Samenwerken

Stemt plan en/of werkzaamheden af met betrokkenen (bouwteam/klant/derden)
Informeert betrokkenen proactief over (technische) mogelijkheden en/of de
uitvoering van werkzaamheden
Betrekt experts bij de totstandkoming van een plan of advies

Bijlage 1
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ADVISEREN, ONTWERPEN, VERVAARDIGEN, INSTALLATIE, HERSTELLEN, BEHEREN EN
ONDERHOUDEN VAN SIGNTECHNIEK
d.d. xx-xx-2021

BIJLAGE 2.

OUTILLAGELIJST VAKDISCIPLINE SIGNTECHNIEK

Het Erkend SignTechniekbedrijf dient de beschikking te hebben over de volgende instrumenten






Voltmeter (mulitmeter) geschikt voor meten wisselspanning tot tenminste 400 Volt;
Voltmeter geschikt voor wisselspanning tot 10 kV (neontransformatoren);
Amperemeter (voorkeur Amperetang) voor het meten van gelijkstromen en wisselstromen;
Duspol en Voltstick;
Installatietester (volksmond:megger) voor het meten van weerstanden tot 200 M-Ohm.

bijlage 2
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ONDERHOUDEN VAN SIGNTECHNIEK
d.d. xx-xx-2021

BIJLAGE 3.

MODEL OPLEVERRAPPORT VAKDISCIPLINE SIGNTECHNIEK

Het opleverrapport is te downloaden op de website van TechniekNederland (www.technieknederland.nl)

Bijlage 3

- pagina 20 -

ADVISEREN, ONTWERPEN, VERVAARDIGEN, INSTALLATIE, HERSTELLEN, BEHEREN EN
ONDERHOUDEN VAN SIGNTECHNIEK
d.d. xx-xx-2021

BIJLAGE 3 VERVOLG
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ONDERHOUDEN VAN SIGNTECHNIEK
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BIJLAGE 4.

MODEL CONTROLE- ONDERHOUDSRAPPORT VAKDISCIPLINE
SIGNTECHNIEK

Het controle- onderhoudsrapport is te downloaden op de website van TechniekNederland
(www.technieknederland.nl)
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BIJLAGE 4 VERVOLG
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BIJLAGE 4 VERVOLG
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