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Let op: Belangrijk NIEUWS: de aangepaste Beveiligingsrichtlijn PKVW is uit!
Op voorstel van het Beveiligingscentrum heeft de Werkgroep Kwaliteitbeheer PKVW
bij het CCV het volgende besloten:
Schroeven van de glaslatten niet meer noodzakelijk
Bij een intact zijnde kitrand aan de binnenzijde (rondom) is het schroeven van de verticale glaslatten aan de buitenzijde niet meer noodzakelijk. (zie pag. 6 Beveiligingsrichtlijn)
Alternatieve beveiliging van houten dubbele garagedeuren
Houten dubbele garagedeuren mogen voortaan ook met een haakschootslot SKG®**
in de actieve deur worden beveiligd en de opbouwespagnolet van de passieve deur
mag worden vervangen door 2x opleggrendel SKG®*. (zie pag. 13 Beveiligingsrichtlijn)
Voorts zijn de volgende aanpassingen in de Beveiligingsrichtlijn opgenomen:
* Tekst omtrent de materie van Cilindertrekbeveiliging (zie pag. 4 Beveiligingsrichtlijn);
* CE-markering rookmelders binnen PKVW bestaande bouw (zie pag. 7 Beveiligingsrichtlijn); Goedgekeurde rookmelders (BRL6501) die volgens montagevoorschrift ook
op de wand mogen worden geplaatst, kunnen conform voorschrift worden aangebracht.
* Toepassing van een anti-inbraakstrip op een naar buiten draaiende deur i.c.m. met
minimaal een hoofdinsteekslot SKG®* of een bijzetslot SKG®* (zie pag. 5 en 10 van
de Beveiligingsrichtlijn)
* Standaard maatvoering referente ramen en deuren SKG-AE-3104 (zie pag. 9,14 en
16 van de Beveiligingsrichtlijn)
* Bij draaivalramen met inbraakwerend samengesteld beslag SKG®** dient voortaan
een afsluitbare raamgreep met SKG®** (Lijst L2 Productenlijst) te worden toegepast.
Draaivalramen met inbraakwerend beslag waar al een afsluitbare greep op zit, behoeft niet te worden vervangen.

OPLEIDINGEN POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN 2013
Monteur
De Opleiding tot gecertificeerd Monteur PKVW staat gepland voor 3 april 2013 in IJsselstein (Utrecht). De opleiding duurt 1 dag. U kunt zich nu aanmelden voor deze training.
Preventieadviseur
De opleiding Preventieadviseur staat gepland voor 18 en 25 april 2013. Een Preventieadviseur kan met behulp van het handboek PKVW BB en de prestatie-eisen voor
een individuele woning, aan een individuele bewoner een preventieadvies geven in
zijn algemeenheid en in het bijzonder over het Certificaat Veilige Woning PKVW.
Opfristraining Preventieadviseur
Een aantal locaties zitten reeds vol, mocht u nog de opfristraining voor de zomervakantie willen volgen dan kan dit nog op onderstaande locaties:
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

19 maart 2013
16 april 2013
23 april 2013
7 mei 2013
14 mei 2013
21 mei 2013
4 juni 2013

dinsdag 11 juni 2013

Garderen
Veenendaal
Spier
Apeldoorn
Raamsdonksveer
Leiderdorp
Zelhem
Amersfoort

Meer informatie en de inschrijfformulieren vindt u op onze website:
www.hetbeveiligingscentrum.nl Neem gerust contact met ons op! 0317-465 567

Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar info@hetbeveiligingscentrum.nl

