VdS Nederland
VdS is Europa’s toonaangevende expert op het gebied van
brandbeveiliging. Meer dan 30.000 brandbeveiligingssystemen
worden jaarlijks wereldwijd geïnspecteerd door onze ingenieurs.

Veiligheid gaat iedereen aan. Het is een basisbehoefte. Iemand
die zich veilig voelt, kan optimaal werken en ruimte creëren
voor nieuwe ideeën en concepten.

Een greep uit onze inspectieservices

VdS Nederland is een type A geaccrediteerde inspectieinstelling voor brandveiligheid. VdS controleert alles tot in
de puntjes. Zo wordt veiligheid tastbaar en meetbaar. Alleen
als producten, specialisten en bedrijven voor alle tests
slagen, krijgen ze het felbegeerde VdS-keurmerk. Zorgvuldig
gedocumenteerd door VdS.

■
■
■
■

Sprinkler-, deluge-, waternevel- en schuimblusinstallaties
Blusgasinstallaties
Brandmeld- en ontruimingsinstallaties
Vonkdetectieinstallaties, blusinstallaties voor 			
keukenbeveiliging
■ Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)
■ Zuurstofreductie-installaties
   
De duidelijke focus op brandveiligheid en onze eigen laboratoria
zorgen voor uitstekende, complete pakketten en USP’s ten
opzichte van de concurrentie.
VdS Nederland is een NEN EN 17020, door de Raad van
Accreditatie geaccrediteerde type A inspectie-instelling voor
Brandveiligheid.

Gebrand op brandveiligheid
VdS Nederland beschikt over zeer gemotiveerde vakmensen op
alle gebieden van brandveiligheid. Wij zijn een kennisinstituut
op het gebied van installatietechnische en bouwkundige
brandbeveiliging. Onze honderdjarige expertise, de wereldwijd
meer dan 30.000 uitgevoerde inspecties per jaar, onze duurzame
focus op brandveiligheid en de intensieve samenwerking met
onze eigen VdS-laboratoria zijn belangrijke kenmerken.
Door onze participatie in nationale en internationale
adviescolleges dragen VdS-deskundigen in grote mate bij aan
technische voorschriften voor brandbeveiliging. Vanwege hun
langdurige ervaring in het veld én in wereldwijde netwerken
hebben onze experts een grondige en gedetailleerde kennis met
een uitmuntend inzicht in toekomstige ontwikkelingen.
Dit maakt ons, in vergelijking met andere keurende instanties,
tot een onafhankelijke en onpartijdige autoriteit op het gebied
van brandveiligheid.
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Uw veiligheid:
VdS goedgekeurde
brandmeldsystemen
Vertrouw op Europa’s
nummer 1 voor brandveiligheid

Waarom brandmeldsystemen?

Uw veiligheid: inspecties door VdS

Uw voordelen

■ Elke 5 minuten is er een branduitbraak bij Duitse bedrijven meer dan 100.000 keer elk jaar. Franse brandweerlieden
worden meer dan 4 miljoen keer per jaar opgeroepen.
■ Ook Nederland blijft niet achter met ruim 36.000 branden
per jaar.
■ De Duitse nationale economie lijdt per jaar een verlies 		
van 6 miljard euro als gevolg van brand.

Doordat er in veel landen wettelijke eisen zijn, worden de
operationele partijen en/of eigenaren van gebouwen verplicht
ervoor te zorgen dat er deskundige inspecties worden gedaan
(vóór de ingebruikname, bij elke systeemmodificatie en
revisiecontrole, meestal jaarlijks).

Met VdS spoort u vooraf de fouten op niet pas tijdens een grote brand!

■ VdS-inspectieservices conformeren zich aan lokale wet- en
regelgeving. Naast de eigen VdS-methodiek kan er ook
volgens landspecifieke inspectieschema’s, zoals bijvoorbeeld
CCV, worden geïnspecteerd.
■ We combineren graag de nodige inspecties van uw brandbeveiligingssystemen, bijvoorbeeld sprinklerinstallaties, 		
brandmeld- en ontruimingsinstallaties en/of RBI.
U krijgt de hoge VdS-kwaliteit die u gewend bent tegen een
concurrende prijs.
■ VdS-inspecties geven u volledige betrouwbaarheid vanaf de
planfase tot en met de reguliere revisie-inspecties.
■ Het meest uitgebreide veiligheids- en securityonderzoek 		
onder Europese experts (WIK/ASW-Enquête) toont al jaren
op rij aan dat het VdS-waarmerk het belangrijkste 		
investeringscriterium voor professionals is.
■ Dankzij de VdS-laboratoria, onze deelname aan alle
relevante nationale en internationale normalisatiecommissies en onze wereldwijde praktijkervaring zijn wij
altijd op de hoogte van nieuwe technologieën die u voorzien
van betrouwbare bescherming. Door voortdurend de VdSrichtlijnen te herzien, reageren wij direct op marktontwikkelingen en stellen wij onze klanten hiervan op de hoogte.

De VdS-filosofie: grondige bescherming
voor onze klanten

Voor een veilige woon-, werk- en leefomgeving kunt
u feilloos vertrouwen op VdS-inspecties

■ De richtlijnen van VdS, NEN, NFPA en FM vormen de basis
voor een betrouwbare allround brandbeveiliging.

VdS Nederland is door de RvA geaccrediteerd voor inspectie
van brandmeld-, rookbeheersings-, brandblus- en
ontruimingsinstallaties.

43% van de bedrijven die zijn getroffen door een brand kunnen
hun werkzaamheden niet meer hervatten (bron: GDV). Door
een directe reactie van de brandmeldinstallatie wint u kostbare
tijd, worden levens gered en voorkomt u de vernietiging van
belangrijke goederen. Bedrijfsuitval, die meestal veel duurder is
dan de schade aan goederen, wordt hierdoor geminimaliseerd.

Ga voor zekerheid: met VdS
Initiële alsmede herhalingsinspecties door onze erkende
experts geven bedrijfseigenaren het vertrouwen dat hun
brandmeldinstallatie onder alle omstandigheden werkt.
Volgens de wet- en regelgeving dient men de brandmeldinstallatie te laten inspecteren vóór de eerste ingebruikname
en na een wezenlijke verandering. Daarnaast dient de installatie
periodiek geïnspecteerd te worden binnen een periode van 1-3
jaar (afhankelijk van het risico). VdS kan de werkzaamheden
voor u uitvoeren met gekwalificeerde experts, die klantgericht
inspecteren en u goed informeren.

Bij watervoerende blussystemen wordt vaak aan sprinklerinstallaties gedacht, maar ook speciale technieken zoals
vonkenblus-, schuim-, watermist- en waterspraysystemen
vallen onder deze categorie.
Uw gemakkelijke manier om een optimale brandveiligheid te
garanderen: maak gebruik van onze inspectieservices. Profiteer
van de ervaring die wij in ruim 100 jaar hebben opgedaan in
het voorkomen/beperken van verlies ten gevolge van brand.
Initiële en herhalingsinspecties door opgeleide en erkende VdSinspecteurs geven alle betrokken partijen de zekerheid dat hun
beschermende en levensreddende blusinstallaties onder alle
omstandigheden betrouwbaar functioneren.

■ VdS-goedgekeurde systemen en brandbeveiligingscomponenten worden intensief getest op lange termijn
functionele veiligheid in de VdS-laboratoria en verkrijgen
bijbehorende certificaten.
■ VdS-goedkeuringen voor BMI-installateurs garanderen dat u
altijd kunt vertrouwen op de apparatuur en kwaliteit van 		
deze dienstverleners. Van planning tot onderhoud.
■ VdS-inspecteurs testen de betrouwbare werking van alle
brandbeveiligingssystemen direct op uw locatie.

