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De erkenning van KvINL; hét kwaliteitslabel
voor de vakman!
Een erkenning voor vakmanschap
Als u zich als vakbekwaam installateur wilt profileren, dan kiest u voor de erkenning van
de onafhankelijke Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL). Want met de
erkenning onderscheidt u zich van een gemiddeld klussenbedrijf.
Daarmee maakt u hét verschil en dat is goed voor uw imago!
Met de erkenning toont u aan dat:
•
u beschikt over de vereiste diploma’s en daarop periodiek wordt gecontroleerd;
•
de juiste kennis in huis heeft om deskundig te adviseren, degelijk installatiewerk uit te
voeren en installaties goed te onderhouden;
•
u werkt met het juiste gereedschap;
•
u op de hoogte bent van fundamentele wijzigingen in de wet- en regelgeving, zodat
u zich kunt bijscholen.
Vertrouwen voor uw opdrachtgever
Voor opdrachtgevers staat veiligheid in huis voorop, in het bijzonder als zij werkzaamheden aan
gas-, elektra- of waterinstallaties laten uitvoeren. Met het kwaliteitslabel erkenning kunnen zij
een vakbekwaam installateur herkennen . Erkende installatiebedrijven worden opgenomen in het
register van KvINL. Dit register is openbaar en staat op www.KvINL.nl. Zo kunnen opdrachtgevers
makkelijk nagaan of zij werk uitbesteden aan een vakman. Dat geeft vertrouwen!

Het register
KvINL beheert de erkenningsregelingen van installatiebedrijven voor de volgende vakgebieden:
•
gastechnische installaties;
•
elektrotechnische laagspanningsinstallaties;
•
watertechnische installaties;
•
verwarmingsinstallaties;
•
luchtbehandelingsinstallaties;
•
rioleringsinstallaties;
•
warmtepompinstallaties;
•
metalen dakbedekking;
•
lichtreclame;
•
zonnestroominstallaties;
•
zonthermische installaties.
Wanneer nieuwe technieken op de markt komen, ontwerpt KvINL een nieuwe erkenningsregeling,
bijvoorbeeld voor duurzame technieken.
Erkenning aanvragen
•
Neem contact op met KvINL in Zoetermeer.
•
KvINL toetst de diploma’s van u en/of uw werknemers aan de verschillende vakgebieden.
•
KvINL controleert of u de juiste kennis en kunde in huis heeft.
•
Voldoet u aan de eisen, dan wordt u ingeschreven in het register en is uw bedrijf makkelijk
te vinden op www.KvINL.nl onder erkende bedrijven.

Waar de erkenning voor staat
Met de erkenning staat u bekend als een vakbekwaam installateur
•
KvINL controleert en toetst de diploma’s van installateurs die willen aantonen dat zij
gediplomeerd en gekwalificeerd zijn op het gebied van advies, uitvoering en onderhoud
van installaties.
•
KvINL registreert de -erkende bedrijven in het openbare register.
•
KvINL toetst periodiek de kennis en kunde van de -erkende installatiebedrijven.
•
KvINL registreert klachten van opdrachtgevers. Bij herhaalde klachten kan een bedrijf
tijdelijk geschorst of geschrapt worden uit het register.
Met de KvINL-erkenning houdt u het vak bij
•
KvINL volgt de nationale én internationale wet- en regelgeving op de voet.
•
KvINL vertaalt deze nieuwe wet- en regelgeving naar bestaande erkenningsregels.
•
KvINL geeft aan wanneer bijscholing nodig is.
•
Wanneer nieuwe technieken op de markt komen, ontwerpt KvINL nieuwe erkenningsregelingen.
•
U ontvangt viermaandelijks de ‘Vakwijzer’, een nieuwsbrief met onder andere technische
ontwikkelingen, belangrijke wijzigingen en\of aanvullingen in de wet- en regelgeving en
aanbevelingen.
De KvINL-erkenning ondersteunt uw promotie bij opdrachtgevers
•
KvINL verstrekt informatie waarmee erkende installateurs zich kunnen profileren bij
opdrachtgevers.
•
Op www.kvinl.nl leggen we aan opdrachtgevers uit waarom werk uitbesteden aan een
erkende installateur veiliger en beter is.
•
KvINL geeft voorlichting aan marktpartijen, zoals woningcorporaties, energiebedrijven,
overheidsinstanties en gemeenten over de meerwaarde van erkende bedrijven.

Kwaliteit voor Installaties Nederland: één loket
De Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI) en de Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI) hebben de handen ineen geslagen. De stichtingen zijn per 1 januari 2014
gefuseerd tot ‘Kwaliteit voor Installaties Nederland’ (KvINL). Hiermee heeft de installatiesector voortaan één loket voor kwaliteitslabels.
Alle activiteiten van SEI en KBI worden onder KvINL voortgezet. Dit betekent dat:
•
installatiebedrijven terecht kunnen bij KvINL voor erkenningen en certificatieregelingen
•
KvINL erkennings- en certificatieregelingen beheert in de installatiesector
•
op www.KvINL.nl het openbare en vrij toegankelijke register van vakbekwame installateurs
en opleidingen in installatietechnieken te raadplegen is.
•
KvINL de branche informeert over de kwaliteitssystemen (wegwijzer).
De namen van zowel KBI als SEI zullen voorlopig nog in de markt gehanteerd blijven.

Meer informatie
KvINL
Bredewater 20
2715 CA Zoetermeer
Postbus 7103
2701 AC Zoetermeer
T 079 321 79 93
F 079 323 00 56
E info@KvINL.nl
I www.kvinl.nl

