
Gegevens risico-object, Naam

Adres

Poscode/Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Beveiligingsbedrijf

Adres

Poscode/Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Intakedocument opgesteld door:

□ Woning □ Bedrijf

□ Onderwijsinstelling

Woningen¹

Bedrijven¹ □ Laag □ Midden

¹ specificeren op achterzijde □ Hoog □ Zeer hoog

Organisatorisch: □ O1 □ O2

□ BK1 □ BK2 □ BK3 □ BK4

Compartiment: □ CO1 □ CO2 □ CO3 □ CO4

Meeneem beperkend: □ ME1 □ ME2 □ ME3 □ ME4

Elektronisch: □ EL1 □ EL2 □ EL3 □ EL4

Schildetectie: □ SD1 □ SD2 □ SD3 □ SD4

Alarmtransmissie: □ AT1 □ AT2 □ AT3 □ AT4

□ Ja Tech. Alarmverificatie: □ Video □ Audio □ Meerdere zones

□ N.v.t □ RE1 □ RE2 □ RE3 □ RE4

□ N.V.T.

□ Nee

□ Contract voor onderhoud, ……….. keer per jaar

Datum: …………………………………..

Aanvrager³, voor correcte opgave van waarde inboedel resp. inventaris/goederen

Datum: ………………………………….. Naam: ………………………………….. Handtekening: …………………………

Datum: ………………………………….. Naam: ………………………………….. Handtekening: …………………………

Naam: ………………………………….. Handtekening: ………………………….

Geconstateerde risicoklasse Conform 

VRKI 2.0

Geadviseerde maatregelen   c onform 

geconsteerd risico VRKI 2.0

Meewegen immateriële zaken:

Aanvrager wenst offerte/ aanbieding 

voor:

Autorisatie

Bouwkundig:

Reactie:

Maatwerk:

Onderhoud:

□ Totale combinatie beveiligingsmaatregelen conforem de geconstateerde

 risicoklasse VRKI 2.0

VRKI Intakedocument

VRKI 2.0 versie: …………………..

Aanduiding object

Eisende partij

Beveiligingsbedrijf

Verzekeraar

³ Aanvrager dient document(en) aan verzekeraar ter goedkeuring & ondertekening aan te bieden in risicoklasse 4 en indien er wordt 

afgeweken van de geadviseerde maatregelen

□ Waarde attractieve zaken € ………………………………………………………

waarde € ………………..

waarde € ………………..

waarde € ………………..

waarde € ………………..

□ Winkel/showroom □ Magazijn/opslag

□ (Semi) overheidsinstelling

□ Verzekeraar

□ Klasse 4

□ Ja, toelichting in beveiligingsplan

² Afwijking van de VRKI 2.0 kan negatieve invloed hebben op de schadeloosstelling door 

verzekeraar

□ Klasse 1 □ Klasse 2 □ Klasse 3

□ Gedeeltelijke combinatie van beveiligingsmaatregelen², namelijk:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Partiële beveiliging □ Ja, toelichting in beveiligingsplan

Adviesdocument ter inventarisatie van de risicoklasse en bijbehorende 

beveiligingsmaatregelen en wensen van de aanvrager

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

□ Anders, namelijk: ………………………………………………………………….

□ Bewoner / eigenaar / beheerder

□ Anders, namelijk: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bevoegd persoon Naam: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Datum: ……………………………. Projectnummer: …………………



□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Referentiedocumenten

Onderstaand invoerveld is vrij invulbaar , zodat er ruimte is voor vastlegging van de meest passende 

methode om het risico aanvaardbaar of beheersbaar te krijgen.

€ …………………………………………

€ …………………………………………

€ …………………………………………

€ …………………………………………

€ …………………………………………

€ …………………………………………

€ …………………………………………

€ …………………………………………

□

□

€ …………………………………………

€ …………………………………………

€ …………………………………………

versie: …………………..
Nationale beoordelingsrichtlijn - procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het 

onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005, het CCV

versie: …………………..VEB 3 kwaliteitsregeling, VEB

versie: …………………..Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen, het CCV, document 002754

versie: …………………..VRKI 2.0 Deel A: Risicomatrix, het CCV

versie: …………………..VRKI 2.0 Deel B: Definities beveiligingsmaatregelen, het CCV

Omschrijf goederen naar attractiviteit en waarde

Onderhoud- en servicecontract van de leverancier …………………………………………..... versie: …………………..

NEN 5087, (bereikbaarheid)

……………………………………………………………………………………………………......

versie: …………………..

versie: …………………..

Leveringsvoorwaarden van de leverancier …………………………………………………....... versie: …………………..

PKVW handleiding 2020 bestaande bouw, bijlage bereikbaarheid versie: …………………..

versie: …………………..Productenlijst politiekeurmerk veilig wonen, het CCV

versie: …………………..Politiekeurmerk veilig wonen beveiligingsrichtlijn, het CCV

versie: …………………..Voorschriften beheer en onderhoud alarmapparatuur, document 002079

september 1997 v2Protocol stil overval alarm Projectteam Overvalcriminaliteit, het CCV

augustus 2001 v2Installatievoorschriften rolluiken, rolhekken en schaarhekken, doc. 002757, het CCV

Informatiekaart kluizen - normering en dekkingsadvies, Vereniging Geld- en waardeberging versie: …………………..

september 2003 v2Inbraakwerende beglazing, document D03-394, het CCV

oktober 2001 v2Installatievoorschriften mistgeneratoren, document D01-026, het CCV

versie: …………………..Installatievoorschriften alarmapparatuur, document 002080

€ …………………………………………

€ …………………………………………

waarde in euro's

waarde in euro's

€ …………………………………………

€ …………………………………………

Attractieve goederen en inventaris (bedrijven)

€ …………………………………………

€ …………………………………………

Attractieve zaken inboedel (woningen)

……………………………………………………………………………………………………...... versie: …………………..

……………………………………………………………………………………………………...... versie: …………………..

versie: …………………..
Handreiking beveiligingsmaatregelen voor buitentereinen mobiliteitsbedrijven, verbond van 

verzekeraars
□

versie: …………………..
Handreiking beveiligingsmaatregelen voor buitentereinen transport en logistiek, verbond van 

verzekeraars
□


