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1. INLEIDING  

Deze vakspecifieke Erkenningsregeling beschrijft de specifieke eisen voor het verkrijgen van een  

bedrijfserkenning voor het installeren, beheren en onderhouden, vervangen en repareren van afleversets 

en inpandig leidingwerk. 

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. 

 

Deze Erkenningsregeling is gekoppeld aan de InstallQ Erkenningsregeling Gebouwgebonden Water-

voerende verwarmingssystemen, zie 3.1. Per hoofdstuk of paragraaf aangeven of er ten opzichte van de 

Erkenningsregeling Gebouwgebonden Watervoerende verwarmingssystemen, afwijkende eisen zijn. 

 

Op deze Erkenningsregeling is het Reglement Erkenningsregelingen InstallQ van toepassing. Dit regle-

ment 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 respectieve-

lijk, 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. 

 

De erkenningsregeling houdt rekening met de grote variatie in omvang en complexiteit van de uitge-

voerde werkzaamheden. Een aantal eisen geldt niet voor alle deelgebied. In die gevallen is dat in de titel 

van de betreffende paragraaf aangegeven. 
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2. ONDERWERP 

2.1 Onderwerp 

In deze regeling zijn de eisen voor bedrijfserkenning opgenomen voor het, installeren, beheren, onder-

houden, vervangen en repareren van afleversets gekoppeld aan warmtenetten, zowel in nieuwbouw als 

bestaande bouw het warmtenet en de afleverset, en het daarbij horende inpandige leidingwerk.  

 

2.2 Definities 

In deze regeling worden de volgende definities en afkortingen gehanteerd: 

 

Aansluiting: Het geheel van leidingen, afleverset en warmteverbruiksmeting in een aparte 

meterruimte in een gebouw, vanaf de hoofdleiding tot aan de aansluitpunten 

van de verwarmingsinstallaties en warm tapwaterinstallatie. Het geheel is 

eigendom van het warmtebedrijf en is onderdeel van het warmtenet 

 

Afleverset: een apparaat dat de verbinding vormt tussen het warmtenet en de verwar-

mingsinstallatie in een gebouw en levert warmte en/of bereidt warm tapwa-

ter met de warmte uit het warmtenet. De afleverset vormt de warmtebron 

voor een verwarmingsinstallatie in een gebouw. 

 

Deskundige de persoon die aantoonbaar vakbekwaam is voor de werkzaamheden die 

hij/zij uitvoert. Als deskundige worden onderscheiden: 

- een werkverantwoordelijke Afleversets (WV Watervoerende  

- verwarmingssystemen); 

- een vakbekwaam persoon Afleversets (VP Afleversets); 

- een voldoende onderricht persoon Afleversets (VOP Afleversets). 

 

Erkend Installatiebedrijf: de rechtspersoon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die als be-

drijf is ingeschreven in het Erkenningenregister van de Erkenningsorgani-

satie.  

 

Erkenningsorganisatie de beherende en uitvoerende instelling van deze Erkenningsregeling. 

 

Inpandig leidingwerk: leidingwerk in het gebouw, tussen het warmtenet en de afleverset. 

 

Installeren: het aanleggen, controleren en opleveren van een (uitbreiding of verande-

ring van een) installatie of delen daarvan. 

 

Omgevingsvergunning 

plichtig werk: werkzaamheden aan een de afleverset en/of het inpandige leidingwerk bin-

nen een project waarbij deze werkzaamheden onderdeel zijn van een omge-

vingsvergunning. 

 

Onderhoud: het uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijk om de veiligheid, doelma-

tigheid en de betrouwbaarheid van de installatie tot het volgende onder-

houd voldoende zeker te stellen. 

 

Project: het geheel van werkzaamheden voor het realiseren van een (uitbreiding of 

verandering van een) installatie. 
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Verwarmingsinstallatie: systeem ten behoeve van ruimteverwarming vanaf de aansluitpunten op de 

afleverset. 

 

Warmtebedrijf: bedrijf dat warmte en of koude opwekt, distribueert en verkoopt 

 

Warmtenet: Het samenstel van warmteopwek, distributienet en aansluitingen voor de le-

vering van warmte aan gebouwen. 

 

Werkzaamheden: het, aanleggen, uitbreiden, veranderen, herstellen of onderhouden, controle-

ren en uitvoeren van eindcontroles van een installatie of een gedeelte daar-

van. 
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3. PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN BEDRIJFSERKENNING 

Nadat een bedrijf zich bij InstallQ heeft aangemeld voor de erkenning, verricht InstallQ een toela-

tingsonderzoek conform hoofdstuk 3 van het Reglement erkenningsregelingen InstallQ. 

 

3.1 Eisen aan het bedrijf 

Als basis op de eisen voor deze Erkenningsregeling geldt aanvullend dat het erkende bedrijf ook 

moet zijn erkend als Installatiebedrijf Watervoerende verwarmingssystemen, volgens de InstallQ Er-

kenningsregeling: ‘Gebouwgebonden Watervoerende verwarmingssystemen’. 

 

3.2 Eisen aan het personeel 

3.2.1 Deskundigheid  

Het technisch personeel van het installatiebedrijf moet deskundig zijn voor de werkzaamheden die men 

uitvoert. Als deskundige worden de volgende personen onderscheiden: 

 

Werkverantwoordelijke (WV Afleversets)  

De WV Afleversets moet aan de vakbekwaamheidseisen voor de WV Watervoerende verwarmingssys-

temen voldoen. 

 

Vakbekwaam persoon (VP Afleversets)  

De persoon die is aangewezen en met aantoonbare relevante opleiding en ervaring in staat is om zelf-

standig beroepshandelingen en beroepstaken uit te voeren voor het aanleggen, controleren en onderhou-

den van installaties. De VP Afleversets beschikt aantoonbaar over de kennis om de relevante handelin-

gen genoemd in Bijlage 1 te verrichten. 

 

Voldoende onderricht persoon (VOP Afleversets)  

De persoon die is aangewezen en die door een VP Afleversets of een WV Afleversets voldoende is 

geïnstrueerd voor het uitvoeren van specifieke taken en/of werkzaamheden onder toezicht van een 

VP Afleversets of WV Afleversets. De VOP Afleversets beschikt aantoonbaar over de kennis om de 

relevante handelingen genoemd in Bijlage 1 te verrichten. 

 

De VOP Afleversets wordt op taakniveau aangewezen voor alle onderliggende handelingen, exclusief 

de aan de VP Afleversets en WV Afleversets voorbehouden handelingen. De voorbehouden handelingen 

zijn aangegeven in Bijlagen 1. 

 

De verantwoordelijke WV Afleversets of VP Afleversets dient een controle op de uitgevoerde werk-

zaamheden van de VOP Afleversets uit te voeren en de resultaten van deze controles bij omgevingsver-

gunning plichtig werk ook vast te leggen conform artikel 5.5. 

 

Een nieuwe instromer/zij-instromer/persoon in opleiding mag maximaal 3 maanden zonder aantoon-

bare kennis om de relevante handelingen voor een VOP Afleversets genoemd in Bijlage 1 te verrich-

ten, als VOP Afleversets werkzaam zijn. De VOP Afleversets in opleiding voert werkzaamheden uit 

onder fysieke begeleiding van een WV Afleversets of VP Afleversets. Zodra de VOP Afleversets 

aantoonbaar beschikt over de kennis om de relevante handelingen voor een VOP Afleversets, ge-

noemd in Bijlage 1 te verrichten, vervalt de voor de VOP Afleversets vereiste fysieke begeleiding 

door een VP Afleversets of WV Afleversets. 

 

3.2.2 Aanwijsdocument 

Geen afwijkende eisen 
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3.2.3 Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers 

Geen afwijkende eisen. 

3.2.3.1 Na- en bijscholing 

Geen afwijkende eisen. 

 

3.3 Outillage 

Het Erkend Installatiebedrijf dient de beschikking te hebben over de gereedschappen, meet- en beproe-

vingsmiddelen en de vereiste documenten waarmee het zijn technische werkzaamheden deugdelijk kan 

uitvoeren.  In Bijlage 2 zijn de instrumenten genoemd waarover het Erkend Installatiebedrijf minimaal 

moet beschikken. 

 

Alle instrumenten die worden gebruikt voor metingen waarvan de resultaten beslissend zijn voor goed-

keuring of afkeuring van uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden, moeten zijn gekalibreerd en bin-

nen de vereiste specificaties metingen kunnen uitvoeren.  

 

3.4 Minimaal uit te voeren werkzaamheden 

Geen afwijkende eisen. 
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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 Warm-

tewet [2], het Drinkwaterbesluit [4] en de PED [5]. 

De installatie moet voldoen aan de vergunningseisen. 

 

Het Bouwbesluit [1] stelt in art. 6.55 in relatie tot de energieprestatie dat een verwarmingsinstallatie 

adequaat is gedimensioneerd, geïnstalleerd, ingeregeld en instelbaar is. In de MR Bouwbesluit [2] art. 

3.3 a is aangegeven wat hieronder wordt verstaan. 

Dit betekent onder andere dat bij het plaatsen van een nieuw of bij vervanging van een gasverbrandings-

toestel, het warmteafgiftesysteem waterzijdig moet worden ingeregeld en gedocumenteerd. De certifi-

caathouden moet de opdrachtgever wijzen op deze verplichting.  

In het geval dat de installateur deze werkzaamheden ook uitvoert dan moet de installateur een beoor-

deling over de energieprestatie van de verwarmingsinstallatie uitvoeren en deze documenteren voor 

de gebouweigenaar conform Bouwbesluit [1] art 6.55 b en de MR Bouwbesluit [2] art. 3.3 b waarin 

is aangegeven welke informatie in de verslaglegging voor de gebouweigenaar moet zijn opgenomen. 

4.1.2 Overige eisen installatie 

De installatie moet voldoen aan de aansluitvoorwaarden van het plaatselijke warmtebedrijf, de voor-

schriften van de fabrikant en aan andere, met de opdrachtgever/warmtebedrijf overeengekomen eisen, 

zie artikel 5.1. 

 

De gebruikte onderdelen en materialen moeten worden geïnstalleerd conform voorschriften en specifi-

caties van de fabrikant en/of leverancier. 

 

Bij revisie of vervanging van de afleverset dient de waterkwaliteit te worden gecontroleerd en moeten 

zo nodig corrigerende maatregelen te worden getroffen volgens het protocol van het warmtebedrijf.  

 

4.1.3 Eisen onderhoud 

Onderhoud aan de afleverset moet conform voorschriften en specificaties van het warmtebedrijf 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 zijn voorgeschreven door het warmtebedrijf. 

 

4.2 Eisen te stellen aan de gebruiks- en onderhoudsinstructie 

Het onderhoudsschema wordt door het warmtebedrijf geleverd. Het Erkende bedrijf hoeft daarom niet 

zelf een onderhoudsschema op te stellen. 

 

Opmerking 

Het warmtebedrijf levert de gebruiker van de afleverset de onderhouds-gebruiksinstruc-

tie. 
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5. EISEN TE STELLEN AAN DE WERKZAAMHEDEN 

5.1 De opdracht  

Een opdracht moet betrekking hebben op ‘installeren’ of ‘onderhouden en beheren, of, repareren, of 

vervangen’ van afleversets en/of het bijhorende inpandige leidingwerk, of een combinatie hiervan. 

Een opdracht met alle bijbehorende voorwaarden moet aantoonbaar zijn vastgelegd. De opdracht geeft 

duidelijk aan om welke werkzaamheden het gaat. Het Erkend Installatiebedrijf moet kunnen aantonen 

dat de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt.  

 

5.2 Uitbesteden, inhuren, inkopen van diensten 

Geen afwijkende eisen. 

 

5.3 Vakbekwaamheid 

De werkzaamheden die vallen onder de werking van deze Erkenningsregeling moeten worden uitge-

voerd door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige zoals gedefinieerd in 2.2 en beschreven 

in 3.2. 

5.3.1 Installeren 

Installeren wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een WV Afleversets. 

5.3.2 Onderhouden en beheren 

Onderhoud en beheer wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een VP Afleversets. 

5.3.3 Repareren of vervangen 

Onderhoud en beheer wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een VP Afleversets. 

 

5.4 Ontwerpen  

Niet van toepassing. 

 

5.5 Installeren, repareren, vervangen 

Het installeren moet worden uitgevoerd volgens de voorschriften van het warmtebedrijf. 

 

Het hydraulisch systeem moet waterzijdig worden ingeregeld volgens ISSO 65 [7] bij installatie gro-

ter dan 40 kW en volgens Kleintje Inregelen of ISSO 65 [6] voor installaties tot 40 kW. 

5.5.1 Controle van de installatie 

Indien het Erkende bedrijf een installatie, of een uitbreiding op een bestaande installatie uitvoert, of een 

installatie wijzigt, repareert of vervangt, dan moet de installatie voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 4.1.1 

en 4.1.2. 

 

Afpersen van de afleverset en/of het inpandige leidingwerk moet worden uitgevoerd volgens de voor-

schriften van het warmtebedrijf. 

 

Het Erkende bedrijf moet op basis van het controlerapport in Bijlage 3 en op de locatie van de installa-

tiewerkzaamheden, de uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden controleren tijdens tussentijdse 

controle en na het installeren van een nieuwe, of gewijzigde, gerepareerde of vervangen  afleverset 

en/of inpandig leidingwerk, door middel van visuele controle en metingen en/of beproevingen of deze 

voldoet aan de eisen uit 4.1.1 en 4.1.2. De resultaten van de controle worden geregistreerd op het con-

trolerapport uit Bijlage 3. Zie tevens 5.5.2. Het controlerapport moet volledig worden ingevuld. 
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Als de geïnstalleerde afleverset en/of het inpandige leidingwerk  niet voldoet aan de eisen van hoofd-

stuk 4, dan herstelt het Erkend Installatiebedrijf dit zodanig dat de afleverset en/of het inpandige lei-

dingwerk voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4.1.1 en 4.1.2. 

 

Als de afleverset en/of het inpandige leidingwerk na de controle wordt gewijzigd, dan wordt de aflever-

set en/of het inpandige leidingwerk door middel van visuele controle, metingen en/of beproevingen op-

nieuw 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. 

 

Indien de afleverset geen optimale prestatie levert dan moet het erkende bedrijf dit melden aan de op-

drachtgever. 

 

De controle wordt uitgevoerd door een deskundige (zie 3.2). 

 

5.5.2 Rapportage  

Het resultaat van de controle moet worden geregistreerd in een controle- en opleveringsrapport zie Bij-

lage 3. Dit rapport bevat tenminste de resultaten van de controles van de in Bijlage 3 genoemde pun-

ten.  

Daarnaast bevat het rapport voor alle deelgebieden: 

• 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. 

De rapportage wordt ingevuld en ondertekend aan de opdrachtgever verstrekt.  

 

 

5.6 Opstellen Onderhoudsschema 

Vervalt 

 

5.7 Onderhouden 

Indien het Erkend bedrijf een (deel van een) installatie onderhoudt, dan moet dit onderhoud voldoen aan 

de eisen van hoofdstuk 4.1.3.  

 

5.7.1 Controle van de installatie 

Bij onderhoud worden tenminste alle relevante punten voor het veilig, doelmatig en betrouwbaar func-

tioneren van de afleverset en/of het inpandige leidingwerk beoordeeld. Bij geconstateerde afwijkingen 

kan, afhankelijk van wat hierover in de voorwaarden bij de opdracht is afgesproken, de opdrachtgever 

om toestemming worden gevraagd voor het uitvoeren van een reparatie. 

 

Tijdens het onderhoud kan een dermate ernstige afwijking wordt geconstateerd of een afwijking ten 

opzichte van de voorschriften van het warmtebedrijf dat het niet verantwoord is de afleverset en/of het 

inpandige leidingwerk in bedrijf te laten. Afhankelijk van wat hierover in de voorwaarden bij de op-

dracht is afgesproken, moet deze afwijking worden opgelost of kan de WV Afleversets of VP Aflever-

sets, afleverset en/of het inpandige leidingwerk direct buiten bedrijf stellen, of de opdrachtgever onver-

wijld informeren de afleverset en/of het inpandige leidingwerk buiten bedrijf te laten stellen. In alle 

gevallen wordt de opdrachtgever direct, aantoonbaar, geïnformeerd. 
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Onder ernstige afwijking wordt bijvoorbeeld verstaan, de staat of conditie waarin het gebouwgebonden 

verwarmingsinstallatie verkeert waarbij de veiligheid in het geding is. 

5.7.2 Rapportage  

Het Erkende bedrijf verstrekt na uitvoering en controle op het uitgevoerde onderhoud een ingevuld en 

ondertekend controlerapport van het warmtebedrijf aan de opdrachtgever. In het rapport is ten minste 

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. 

 

 

5.8 Beheer van projectdossiers  

Het Erkende bedrijf houdt voor elk project een projectdossier bij. Het projectdossier bevat ten minste: 

• de opdracht (zie 5.1); 

• indien van toepassing: het ontwerp van de installatie, inclusief ontwerpwijzigingen; 

• de registraties van de controles op de gerealiseerde installatie; (zie 5.5.1); 

• indien de installatie is ingeregeld, de inregelstaat; 

• indien van toepassing: het onderhoudsschema. 

 

Het projectdossier wordt ten minste 10 jaar bewaard, overeenkomstig de eisen in de Wet Kwaliteitsbor-

ging voor het Bouwen [3]. 

 

 

6. EXTERNE CONTROLE 

6.1 Controle frequentie 

Geen afwijkende eisen. 

6.2 Onvoldoende projecten 

Geen afwijkende eisen. 

 

7. KLACHTEN 

Geen afwijkende eisen. 

 

8. INWERKINGTREDING 

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

 

 

9. NAAM VAN DE REGELING 

Deze Erkenningsregeling kan worden aangehaald met: 

 

Erkenningsregeling Afleversets. 
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V = Aan de VP-er voorbehouden handeling

Scope

VOP

B
a

si
s 

M
o

n
te

u
r

M
o

n
te

u
r

A
llr

o
u

n
d

 M
o

n
te

u
r

Taak Handeling

Legt opbouw en gewenste werking van het warmtenet uit x x x

Legt opbouw en werking van de warmteafleverset uit x x x

Legt belang goed werkende binnenhuisinstallatie voor efficientie warmtnet 

uit

x x x

Legt risico's bij werken  met warmtenetaansluitingen uit x x x

Houdt rekening met temperaturen, drukken en flow van het warmtenet. x x x

Controleert toegankelijkheid van de te plaatsen warmteafleverset en 

dienstafsluiters
x x

Controleert isolatie van de aansluitleidingen in opstellingsruimte x x x

Controleert op ontbrekende manchetten, lekkende appendages of zwetende 

leidingen
x x x

Controleert zichtbare zegelingen x x x

Controleert demarcatie binnenhuis installatie en warmtenet x

Controleert of opwarming van drinkwaterleidingen kan worden voorkomen x x

Controleert of de ventilatie van de opstellingsruimte voldoet x x

Controleert of de aansluitleidingen spanningsvrij kunnen worden gemonteerd x x

Controleert of de warmteafleverset veilig en conform IWUN kan worden 

geplaatst
x x

Controleert beschikbaarheid dubbele wandcontactdoos en 

thermostaatleiding voor elektrische afleversets
x x

Begrijpt en houdt rekening met eisen warmtebedrijf aan het cv-gedeelte bij 

(in)directe aansluiting
x x x

Controleert kritische punten in de binneninstallatie bij directe aansluiting x x

Controleert kritische punten in de binneninstallatie bij indirecte aansluiting x x

Controleert opstelruimte afleverset voor plaatsing afleverset x

Inventariseert binnenhuisinstallatie x

Documenteert aanvraag warmteaansluiting x

Voert aanpassingen aan de binnenhuisinstallatie bij indirecte aansluiting 

door

x

Houdt rekening met lage flows bij kleine warmtevraag x

Inventariseert de huidige afleverset x x

Informeert naar  gebuikerservaring en gebruikerswensen van de klant x x

Inventariseert de binnenhuisinstallatie x x

Selecteert oplossing voor warm tapwater (vorm en CW-klasse) x x

Selecteert vervangende afleverset conform eisen warmtebedrijf en wensen 

klant
x x

Plaatst aansluitbeugel x x

Brengt aansluitleidingen vanaf afsluiters naar de beugel aan x x

Controleert of met de werkzaamheden mag worden gestart x x

Plaatst de afleverset x x

Stelt de afleverset in bedrijf v v

Beeïndigt werkzaamheden aan afleverset x x

Controleert of met de werkzaamheden aan de afleverset mag worden 

gestart.
x x

Neemt de afleverset uit bedrijf x x

Demonteren van de afleverset x x

Plaatst de afleverset x x

Beeïndigen werkzaamheden aan afleverset x x

Stelt de afleverset in bedrijf v v

9 Ombouwen van centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater Bouwt centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater om x x

Plaatsen van een afleverset

Voorbereiden overgang van gasaansluiting naar warmtenet met indirecte 

aansluiting

Voorbereiden vervanging afleverset

Vervangen van een afleverset

Installatie en onderhoud van afleversetten voor individuele woningen en/of anders dan individuele woningen

Hanteren kennis warmtenetten

Controleren van opstelruimte afleverset

Controleren functioneren binnenhuisinstallatie (voor aansluiten op 

warmtenet)

Aanbrengen primaire leidingen en montagebeugel

VP

2

3

4

5

6

7

8

Wet- en regelgeving:  Bouwbesluit, NEN:2768, NEN:1006, NEN 2768, NEN1010, NEN3140 + Uittreksel met specifieke eisen warmtebedrijf, IWUN, Richtlijnen 

warmtebedrijf,Veiligheidsvoorschriften Warmte (VEWA), VCA, VEWA Veiligheidswerkinstructie VWI 7, VWI 10, VWI 11.

Publicaties: ISSO publicaties 55 en 55.1,  ISSO/SBR-publicatie 811,  ISSO 55; ISSO 55.1 en 55.2; ISSO/SBR-publicatie 811 Ontwerpen van legionellaveilige 

woningen.

1
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BIJLAGE 1  VERVOLG 

 

 
 

  

V = Aan de VP-er voorbehouden handeling

Scope

VOP

B
a

si
s 

M
o

n
te

u
r

M
o

n
te

u
r

A
llr

o
u

n
d

 M
o

n
te

u
r

Taak Handeling

Perst af en spoelt binnenhuisinstallatie  bij directe aansluiting x x

Sluit binnenhuisinstallatie aan op montagebeugel afleverset bij directe 

aansluiting
x x

Sluit binnenhuisinstallatie aan op montagebeugel afleverset bij indirecte 

aansluiting
x x

Informeert bewoner of woningeigenaar over belang van inregelen x x x

Optimaliseert leidingverlopen en leidingdiameters binnenhuisinstallatie x x

Plaatst inregelafsluiter in de retour x x

Regelt de gewenste volumestromen in over al de afgiftesystemen of -

lichamen

x x

Regelt vloerverwarmingsinstalatie in x x

Controleert werking regeling van de thermostaat x x x

Controleert of retourtemperatuur conform oplevereis is x x x

Geeft afwijkingen in  volumestroom  aan eigenaar van de woning en 

warmteleverancier door
x x x

Regelt binnenhuisinstallatie op koude in x

Controleert kritische punten bij comfort-koeling x

Controleert of met de werkzaamheden aan de afleverset mag worden 

gestart.
x x

Verwisselt en/of plaatst de warmtemeter x x

Beeïndigt werkzaamheden aan afleverset x x

Vervangt de batterij van de warmtemeter x x x

Verzegeld de warmtemeter x x x

Leest warmtemeter uit/ neemt meterstand op(niet-slimme meter) t.b.v. 

verbruiksissues (hoog-laag verbruik)
x x x

Verslimt bestaande meter x x x

Controleert of de boiler dubbelwandig is bij directe aansluiting x x

Controleert goed dichtlopen regelklep na bereiding warm tapwater x x

Controleertwarm tapwater comfort x x

Controleert retourtemperatuur na bereiden warm tapwater x x x

Controleert flow en Delta-T afleverset x x

Checkt op defecte tweewegklep x x

Checkt op sporen van lekkage inlaatcombinatie x x

Controleert hydraulische regeling warm tapwater op lekstroom x x

Controleren temperatuur warm tapwater x x

Vraagt bewoner of er wijzigingen zijn geweest aan de binnenhuisinstallatie x x

Maakt nieuwe leidingweerstandsberekening x x

Controleert op aanwezigheid van terugslagklep bij vloerverwarming x x

Controleert of er geen koppeling is tussen aanvoer en retour x x

Controleert of de installatie nog steeds voldoet aan de aansluitvoorwaarden x x

Controleert of met de werkzaamheden aan de afleverset mag worden 

gestart.
x

Neemt de afleverset uit bedrijf x

Onderhoud de afleverset x

Beeïndigt werkzaamheden aan afleverset x

Stelt de afleverset in bedrijf v

Lost kleine storingen en/of lekkages bij de afleverset op x

Lost grotere storingen en/of lekkages bij de afleverset op x

Controleert of de hoofdafsluiters dicht kunnen x

Zet hoofdafsluiters dicht x

Tapt binneninstallatie af x

Brengt aan / vervangt, repareert leidingwerk x

Aansluiten binnenhuisinstallatie op afleverset

Repareren en vervangen inpandig leidingwerk hoogbouw (van 

binnenkomst pand tot de afleversets)

Verwisselen en/of plaatsen en kalibreren van warmtemeters van 

afleversets 

Installatie en onderhoud van afleversetten voor individuele woningen en/of anders dan individuele woningen

14 Handelingen verrichten (niet warmte technische) aan de afleverset of 

warmtemeter

Onderhouden van een afleverset

Oplossen van storingen en/of lekkages bij de afleverset

VP

Inregelen binnenhuisinstallatie

Inregelen comfort-koeling bij koudeafname

Wet- en regelgeving:  Bouwbesluit, NEN:2768, NEN:1006, NEN 2768, NEN1010, NEN3140 + Uittreksel met specifieke eisen warmtebedrijf, IWUN, Richtlijnen 

warmtebedrijf,Veiligheidsvoorschriften Warmte (VEWA), VCA, VEWA Veiligheidswerkinstructie VWI 7, VWI 10, VWI 11.

Publicaties: ISSO publicaties 55 en 55.1,  ISSO/SBR-publicatie 811,  ISSO 55; ISSO 55.1 en 55.2; ISSO/SBR-publicatie 811 Ontwerpen van legionellaveilige 

woningen.

Controleren levering warmtapwater bij warmtenetten

Controleren functioneren afleverset

Controleren binnenhuisinstallatie op aanpassingen bij onderhoud aan 

binneninstallatie

15

16

17

18

19

20

10

11

12

13
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V = Aan de VP-er voorbehouden handeling

Scope

VOP

B
a
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r
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llr

o
u

n
d

 M
o
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te

u
r

Taak Handeling

Voorlichting en instructie geven aan de klant over het functioneren en de 

veiligheid van de installatie
x x x

Adviseren over de technische mogelijkheden en/of optimaliseren van een 

installaties
x x

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.

x x

Achterhaalt de klantwens (functionaliteit, comfort) x

Vertaalt de klantwens naar technische mogelijkheden en haalbaarheid x x

Brengt adviezen uit die aansluiten op de klantwens x

Biedt oplossingen in het belang van de klant zonder het belang van de 

organisatie te schaden
x

Commercieel bewust Weegt kostenaspect ten opzichte van technische oplossingen en klantwens 

en houdt daarbij ook het bedrijfsbelang in de gaten.
x

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

Veiligheidsbewustzijn versus dienstverlenend; ondanks druk van de 

consument altijd zorgen voor een veilige gebruikssituatie ook al betekent dat 

voor de consument een impopulaire maatregel.

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

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

Verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn dat hij de professional is die de 

staat van de installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen
x x

Stemt plan en/of werkzaamheden af met betrokkenen 

(bouwteam/klant/derden)
x x x

Informeert betrokkenen proactief over (technische) mogelijkheden en/of de 

uitvoering van werkzaamheden
x x x

Betrekt experts bij de totstandkoming van een plan of advies x x

Beroepshouding

Communicatief

Samenwerken

Klantgericht

Kwaliteitsbewust

Veiligheidsbewust

Installatie en onderhoud van afleversetten voor individuele woningen en/of anders dan individuele woningen

VP

Wet- en regelgeving:  Bouwbesluit, NEN:2768, NEN:1006, NEN 2768, NEN1010, NEN3140 + Uittreksel met specifieke eisen warmtebedrijf, IWUN, Richtlijnen 

warmtebedrijf,Veiligheidsvoorschriften Warmte (VEWA), VCA, VEWA Veiligheidswerkinstructie VWI 7, VWI 10, VWI 11.

Publicaties: ISSO publicaties 55 en 55.1,  ISSO/SBR-publicatie 811,  ISSO 55; ISSO 55.1 en 55.2; ISSO/SBR-publicatie 811 Ontwerpen van legionellaveilige 

woningen.
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BIJLAGE 2. OUTILLAGELIJST VAKDISCIPLINE AFLEVERSETS 

 

 

- Meetbeker met digitale thermometer die de hoogst gemeten temperatuur vasthoudt. 

- Digitale thermometer 

- Evt. software van de PLC-regelaar als het een afleverset met elektrische regeling betreft. 

- Materiaal voor verzegeling, afhankelijk per warmtebedrijf. 

 

 

 

Algemeen: 

- Materieel voor het uitvoeren van een afpersproef. 
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BIJLAGE 3. MODEL CONTROLERAPPORT VAKDISCIPLINE AFLEVERSETS 

 

Het controlerapport van het warmtebedrijf moet worden gebruikt. 

 


