Fireforum
Certificatie
Aanvraagformulier voor FiSQ certificaat
De ondergetekende
Voornaam + naam: ………………..
Functie: ………………………..
Telefoon: ……………………….. Mobiel: ………………………. E-mail: …………………………..
In naam van het bedrijf:
Naam + rechtsvorm: ……………………………………………………………………
Straat + nummer: ………………………………………………………..
Postcode: ………………….. Gemeente: …………………………….
E-mail: ………………………………………………
BTW: …………………………………………………
P.O.-nr. of referentie te vermelden op factuur: …………………………………………………………………………….
Richt de aanvraag aan (*) Vinçotte of Apragaz, om een audit uit te voeren conform het FiSQ
reglement met nummer : FiSQ 20180110 teneinde een certificaat te bekomen voor:
Actieve Brandbescherming
(**)
Detectie- en alarmsystemen
Spraakgestuurde evacuatiesystemen
Gas- en poederblussystemen
Watergedragen blussystemen
Rook & warmte afvoersystemen
Eerste interventiemiddelen
Passieve brandbescherming
(**)
Brandwerende deuren, ramen en poorten
Brandwerende wanden
Brandwerende plafonds, daken en vloeren
Brandwerende bescherming van draagconstructies
Brandwerende afdichtingen en doorvoeringen
Brandkleppen
Brandwerende lucht- en rookafvoerkanalen
Materialen met een bepaalde brandreactieklasse
Gelieve het land (of de landen) te vermelden waarvoor u een FiSQ certificaat wenst aan te vragen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) = schrappen wat niet past
(**) = aankruisen wat past
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(**)

Tarief basis audit
(voor 1 of meerdere technieken - inclusief audit, verslag &
administratieve correcties indien binnen de week aangeleverd)
Tarief extra audit
(aanvraag nieuwe techniek(en) na een eerder uitgevoerde audit
gedurende het eerste jaar)

€2.500,00

€2.500,00

Tarief correcties met plaatsbezoek
(niet-conformiteiten waarvoor een bezoek ter plaatse nodig is)
€600,00
De aanvrager verklaart er zich akkoord mee om de facturen die hiervoor zullen verstuurd worden te
betalen aan de vzw Fireforum (A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel BE 0825 605 897) binnen de dertig
kalenderdagen, alvorens het auditbureau de opdracht uitvoert.
De opdracht tot auditactiviteit wordt gegeven door de vzw Fireforum aan het door de aanvrager
gekozen auditbureau zodra het bedrag van de aanvraag werd voldaan. Indien er nog correcties met
plaatsbezoek dienen te gebeuren alvorens de audit kan worden afgerond, zal ook het bedrag van
600,00 € dienen voldaan te zijn alvorens het certificaat formeel kan worden uitgereikt.
Facturatiegegevens indien verschillend van de bedrijfsgegevens:
Naam + rechtsvorm: ……………………………………………………………………
Straat + nummer: ………………………………………………………..
Postcode: ………………….. Gemeente: …………………………….
E-mail: ………………………………………………
BTW: …………………………………………………
Gedaan te ……………………………………….. op ………………………………
Voornaam + Naam

Handtekening (voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding “gelezen en
goedgekeurd”)
Deze aanvraag dient zowel via de reguliere post als via e-mail verzonden te worden
aan de vzw Fireforum op volgend adres:
Fireforum vzw
Auguste Reyerslaan 80
1030 BRUSSEL

(*) = schrappen wat niet past
(**) = aankruisen wat past
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