Naam PKVW-adviseur: A.F. Feenstra
Datum: 2 februari 2015
Opdrachtgever: Twente Solutions
Adres: Bedrijvenpark Twente 165R, 7062KE Almelo
Situatie:

Central Alert is een erkend Politie Keurmerk Veilig Wonen(pkvw) bedrijf. Wij certificeren woningen
die aan alle eisen voldoen die door het Politie Keurmerk worden gesteld. Woningen die zijn voorzien
van gevelelementen van de firma Twente Solutions welke vervaardigd zijn met kozijnprofielen van
het merk Veka, type topline en voorzien zijn van hang-en sluitwerk van het merk Winkhaus, type
ActivePilot kunnen binnen het PKVW worden gecertificeerd indien:
-

-

-

De leverancier van de gevelelementen levert een geldig KOMO attest aan van de toegepaste
Veko Topline kozijnprofielen en verklaart dat vervaardiging en montage van desbetreffende
gevelelementen is geschied conform de in het attest vastgelegde voorschriften en/of
verwerkingsmethoden.
De leverancier van de gevelelementen levert een geldig SKG productcerificaat aan van het
toegepaste Winkhaus ActivePilot hang-en sluitwerk en verklaart dat de montage van het
samengestelde beslag is geschied overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de
certificaathouder.
De overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVWbeveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

Overige uitgangspunten voor PKVW:
-

-

Om een woning te kunnen certificeren voor het PKVW bestaande bouw is het noodzakelijk
dat naast de eisen m.b.t. verlichting en rookmelders alle bereikbare deuren en ramen
voldoen aan de eisen zoals beschreven in de PKVW beveiligingsrichtlijn en PKVW
Productenlijst .
Certificering van een woning geschied uitsluitend na inspectie van Central Alert ter plekke of
aan alle eisen daadwerkelijk wordt voldaan.
Certificering geschied op basis van de eisen van het Politie Keurmerk die gelden op het
moment dat de inspectie voor het Politie Keurmerk plaats vindt.
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Conclusie:
Central Alert vof verklaart:
- Op basis van opname van de situatie ter plekke bij de firma Twente Solutions is vastgesteld dat de
gevelelementen en samengesteld beslag voldoen aan de eisen zoals omschreven in attest en
productcertificaat. Certificering van woningen binnen het PKVW is mogelijk zonder verdere
aanpassing aan de in dit document genoemde gevelelementen.

Gegevens
Kozijnen en ramen
Materiaal: Kunststof
Fabrikaat: Veka Topline NL
KOMO-attest SKG.1068.0562.04.NL
Uitgifte op : 01-09-2014
Hang/sluitwerk
Beslag: samengesteld draai/valbeslag
Raamgreep: afsluitbaar met sleutel
Fabrikaat: Winkhaus
Type: Active Pilot GAM1400 SKG**
Productcertificaat: SKG.0122.0452.03.NL
SKG nummer volgens sterrenwijzer: 422.471.02
Uitgifte op: 14-02-2014

Vertrouwelijkheid
Dit rapport, bijlagen en overige relevante documentatie blijft eigendom van Central Alert en wordt aan klanten van
Twente Solutions bv ter beschikking gesteld. Partijen zijn vrij om het materiaal voor eigen gebruik en onderlinge
communicatie te gebruiken ,te kopiëren of op te slaan.
Het is niet toegestaan om bewuste documenten of delen ervan ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke
toestemming van Central Alert vof.
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