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Model formulier Programma van Eisen (PvE)
1: gegevens
Projectnummer
Datum opmaak
Beveiligingsbedrijf
Adres / Plaats
Telefoonnummer
PvE ingevuld door
Aanduiding object
Bewoner / eigenaar /
beheerder
Adres / Plaats
Telefoonnummer
Eisende partij(en)
 ٱWoningen
Doel van de beveiliging:
 ٱinbraak en diefstalbev.
 ٱbrandbeveiliging
 ٱinformatiebeveiliging.
 ٱovervalbeveiliging
 ٱtoegangsbeveiliging
………………………… ٱ
Geconstateerde
risicoklasse:
Gekozen combinatie van
Beveiligingsmaatregelen
 ٱNoot:
bij onderwijsinstellingen de
O, B, C/M en E
maatregelen conform de
richtlijn.
Onderhoud
Op te leveren met
kwaliteitsdocument:
Maatwerk / afwijkingen:

: conform BRL BORG 2005 artikel 6.5 …………………………
:……………………………………
:……………………………………………………………..…………………
:………………………………………………………………..………………
:…………………………………………………………………………………
: bevoegd persoon conform artikel 6.3.3 BRL BORG 2005
: naam:……………………………………………………..………………..
:  ٱwoning  ٱbedrijf  ٱwinkel / showroom  ٱmagazijn/opslag
:  ٱschool lager onderwijs  ٱschool middelbaar en hoger onderwijs.
:……………………………………………………………..…………………
:……………………………………………………………..…………………
:………………………………………………………………..………………
:  ٱbewoner / eigenaar / beheerder
:  ٱverzekeraar :  ٱanders namelijk: ………….………………………
:  ٱverzekerde waarde attractieve zaken € …………………….………
:  ٱbedrijven : attractiviteit goederen, bedrijfsuitrusting/inventaris
verzekerde waarde €……………….………………………
:  ٱLaag
:  ٱMidden
verzekerde waarde €………………………………………
:  ٱHoog
verzekerde waarde € ……………….……………………..
:  ٱZeer Hoog verzekerde waarde € ……………….…………………….
: conform document D0-375 of D03-376 mei 2007
 ٱklasse 1  ٱklasse 2  ٱklasse 3  ٱklasse 3*  ٱklasse 4  ٱklasse 4*
conform definities document D03-385 mei 2007
:  ٱO1
ٱO2
Organisatorische maatregelen
:  ٱB0
 ٱB1
 ٱB2
 ٱB3
Bouwkundige maatregelen
Meeneembeperkende maatregelen
:  ٱC/M1  ٱC/M2  ٱC/M3
:  ٱEd
 ٱE1
 ٱE2
 ٱE3
Elektronische maatregelen
:  ٱAL0  ٱAL1  ٱAL2  ٱAL3 Alarmtransmissie
 ٱR3
Reactie alarmopvolging
:  ٱR0
 ٱR1
 ٱR2
:  ٱvideo  ٱaudio  ٱmeerdere zones
Alarmverificatie
:  ٱpersoonlijke verificatie sleutelhouder  ٱbewakingsdienst
: contract voor onderhoud. ………….maal per jaar
:  ٱBORG Beveiligingscertificaat
:  ٱBORG Opleveringsbewijs alarminstallatie
:  ٱBORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging
:  ٱanders: …………………………………………………………………
: Toelichting: in een bijlage  ٱja
 ٱn.v.t
: projectnummer vermelden……………………..……………………….

2: autorisatie
Bewoner /eigenaar /
beheerder

naam………………………………..
telefoonnummer…………………….

Verzekeraar
bij klasse 4 verplichte
handtekening

Verzekeraar:…………………………
naam:…………………………………
telefoonnummer ……………………

Beveiligingsbedrijf

naam:…………………………………
telefoonnummer …………………….

datum

handtekening

…………
datum

…………………
handtekening

…………

…………………

datum

handtekening

…………

…………………
1

