KOMO-Instal is uw energie waard
Met het wegvallen van de erkenningsregelingen voor de installatiebranche, is het moeilijker geworden
om ons bedrijf in de markt te onderscheiden. Met KOMO-Instal heroveren wij de kwaliteitsuitstraling
die ons bedrijf nodig heeft. Nu de energiemarkt in Nederland geliberaliseerd is, nemen
energiebedrijven niet langer de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van installaties. De
inspectietaak ligt voortaan bij gemeenten. Met de invoering van KOMO-Instal zijn wij in de
gelegenheid om de gemeenten aantoonbare deskundigheid aan te bieden om die taak te kunnen
uitvoeren.

KOMO-Instal heeft een wettelijke basis
De basis voor KOMO-Instal ligt in de NationaleBeoordelingsrichtlijn (NBRL) 6000. De
uitgangspunten van NBRL 6000 stemmen op hun beurt volledig overeen met de voorschriften van het
Bouwbesluit. Met andere woorden: KOMO-Instal heeft een degelijke, wettelijke basis. En dat gold
bijvoorbeeld niet voor het Waarborgcertificaat (WBI), de voorloper van KOMO-Instal.

Ons bedrijfsproces permanent op peil
Als installateur kunnen wij het KOMO-Instal procescertificaat aanvragen bij een certificatieinstelling
die wij zelf kiezen. Deze instelling stelt binnen ons bedrijf een onderzoek in: een audit. Zodra de
processen in onze onderneming aan de gestelde eisen voldoen, ontvangen wij van de
certificatieinstelling het procescertificaat KOMO-Instal. Vervolgens krijgen wij periodiek
procescontroles. Daardoor kunnen wij onze opdrachtgevers en de gemeentelijke afdelingen Bouw- en
Woning-toezicht (verantwoordelijk voor het afgeven van de bouwvergunning) garanderen dat de
kwaliteit van ons bedrijfsproces op peil is en blijft. KOMO-Instal bestaat overigens niet alleen op
papier. De audits vinden niet alleen binnen ons bedrijf plaats, maar ook op locatie tijdens projecten die
wij uitvoeren.
Certificering. Wie heeft er iets aan?

Installatiebedrijven
KOMO-Instal is een externe toets voor reeds goed lopend installatieproces, uitgevoerd door een
onafhankelijke instelling. KOMO-Instal geldt als bewijs voor de kwaliteit van het proces en de
veiligheid van de opgeleverde installaties.

Opdrachtgevers en aannemers
KOMO-Instal levert veilige installaties op. Bovendien verschaft u met KOMO-Instal uw
opdrachtgevers en bouwpartners duidelijkheid. KOMO-Instal is gericht op het Bouwbesluit en
gebaseerd op de wet. Een gecertificeerd installateur werkt dus per definitie volgens de geldende
regelgeving en het vereiste kwaliteitsniveau. De aannemingsovereenkomst hoeft dan ook voor de
belangrijkste aspecten alleen een verwijzing naar de wet te bevatten. Het private deel van de
overeengekomen kwaliteit kan daaraan worden toegevoegd.

Toezichthoudende instanties
Subsidieverstrekkers, energiebedrijven en andere toezichthoudende instanties besparen tijd en geld
door te werken met een gecertificeerd installatie-bedrijf.

Eindgebruikers
KOMO-Instal geeft garantie voor veiligheid.

Procescertificering en systeemcertificering
KOMO-Instal is een procescertificaat. Het certificaat geeft onze opdrachtgevers dus zekerheid over de
veiligheid van uw installatie, de controles die wij hebben ingebouwd, het opleidingsniveau van onze
medewerkers en de (schriftelijke) bevestigings- en verslagprocedures. KOMO-Instal heeft géén
betrekking op de producten die wij installeren. Daarvoor ligt de kwaliteitsverantwoordelijkheid bij de
leverancier en/of fabrikant.

Het ene certificaat is het andere niet
De installatiebranche is actief op een breed terrein en in de vorm van tal van bedrijfsprocessen.
KOMO-Instal is een verzamelnaam voor een aantal verschillende procescertificaten, die stuk voor stuk
betrekking hebben op een deelgebied:









Watertechnisch klein
Watertechnisch groot
Elektrotechnisch klein
Elektrotechnisch middelgroot
Elektrotechnisch groot
Gastechnisch klein
Gastechnisch middelgroot
Gastechnisch groot

