Kies een
vakbekwame installateur
voor uw haard of kachel
Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde
(SVG)
Het SVG bevordert dat haar leden
beschikken over de laatste kennis van
materialen en installatietechnieken.
Ook hebben zij kennis van de meest
actuele wet- en regelgeving en passen
deze toe in hun werkmethoden.
SVG-leden werken volgens de pijlers
Vakmanschap, Verantwoordelijkheid
en Veiligheid. Alle activiteiten zijn er op
gericht op maximaal invulling te geven
aan deze drie pijlers, een onafhankelijke
erkenningsregeling ziet toe op de
vereiste kwaliteit in de installatie. Een
vertrouwde installateur beschikt dus over
een SVG-lidmaatschap.
DE-erkenning voldoet aan
de Europese eisen
In 2012 hebben de
overheid en brancheverenigingen een
opleidings- en certificeringssysteem
voor installateurs van duurzame
energiesystemen opgezet. Nederland
komt hiermee tegemoet aan de Europese
Richtlijn Hernieuwbare Energie(RES).
In Nederland ziet RVO (Rijksdienst
Voor Ondernemend Nederland)
er op toe dat het opleidings- en
certificeringssysteem voor duurzame
energie installateurs voldoet aan de
Europese eisen. Op grond van de

Europese Richtlijn Hernieuwbare
Energie (RES) bevordert de Nederlandse
overheid dat houtgestookte haarden,
kachels en ketels alleen nog worden
geïnstalleerd door, of onder toezicht van,
een gecertificeerde DE-gecertificeerde
installateur die in het bezit is van het
diploma van de door de overheid
geaccrediteerde Vakopleiding Installateur
Haarden, Kachels en Rookkanalen.
Duurzame Energie (DE)
De meeste SVG leden zijn erkende DEbedrijven. Erkende DE-bedrijven laten
alle door hen verkochte houtgestookte
haarden, kachels en ketels installeren
door, of onder toezicht van, zo’n
gecertificeerde DE-installateur. Ten
bewijze hiervan ontvangt u bij de
oplevering een door deze gecertificeerde
installateur ondertekende verklaring.
Zo weet u zeker dat uw toestel is
geïnstalleerd door een vakkundig
installateur die, om zijn certificering
geldig te houden, regelmatig moet
deelnemen aan opleidingen en examens
die namens de overheid jaarlijks worden
gecontroleerd en geaccrediteerd.

Meer weten?

Kijk op www.sfeerverwarmingsgilde.nl
voor alle informatie over deze erkende
bedrijven.

Kwaliteitsregister overheid
QBISnl is in 2013, mede op verzoek
van de overheid, opgericht als
openbaar nationaal kwaliteitsregister
van gekwalificeerde installateurs en
installatiebedrijven in de (duurzame)
bouw- en installatiesector.
Zo hebben consumenten een
betrouwbaar handvat bij de keuze uit een
breed marktaanbod. Van vakbekwaam
installatiebedrijf voor duurzame
energie-installaties tot een professionele
loodgieter, gecertificeerde elektricien
of EPA-adviseur. Van energielabelspecialist tot duurzame energie
installateur van houtgestookte toestellen.
Voordelen van een gecertificeerde
installateur
• aantoonbaar vakkundig
• kennis van de laatste ontwikkelingen
• veiligheid voorop
• haalt het maximale uit elke installatie
• ondersteund door de
brancheorganisaties

In Nederland staan erkende (DEerkende) bedrijven in de landelijke
kwaliteitsdatabase QBISnl.nl
Installateur of beunhaas? Een mooie
website zegt niets over vakmanschap
en helaas geeft een aardige stem
geen kwaliteitsgarantie… QBISnl wél!
Dit nationale register geeft alleen
namen van gecertificeerde en
gekwalificeerde installateurs.
Website QBISnl - www.qbisnl.nl

