
 

 
 

TF P-3-1 N –07 
01-07-2022 

INSCHRIJVING OPLEIDING 

PLAATSER BRANDWERENDE DEUREN 

Ik, ondergetekende  ..............................................................................................................................................  

wonende te (postcode)  ...................   (woonplaats)  ..............................................................................................  

(straat + nr.)  .........................................................................................................................................................  

schrijf hierbij in voor een opleiding als plaatser van brandwerende deuren, gegeven in een door ISIB erkend 
opleidingscentrum. 

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de volgende documenten : 

 het certificatieschema van plaatsers van brandwerende deuren (formulier P.3.0.); 
 de paragrafen 4 van de procedures 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 en 11; 
 de lijst van de door ISIB erkende opleidingscentra; 
 de tarieven i.v.m. de kosten m.b.t. de certificatie ; 
 de typeovereenkomst tussen ISIB en de plaatser; 
 het typemandaat van de plaatser  aan zijn werkgever. 

Ik verklaar hierbij ervan op de hoogte te zijn gesteld dat : 

 de deelname aan de praktische proef deel uitmaakt van het certificatieproces; 
  het certificaat alleen kan worden afgegeven indien : 

 ik een opleiding heb gevolgd in een door ISIB erkend opleidingscentrum; 
 ik geslaagd ben in de tweedelige praktische proef, afgelegd binnen een periode van 2 jaar na het einde 

van de opleiding; 
 deze praktische proef  niet meer dan 2 jaar geleden plaats heeft gevonden; 
 ik een overeenkomst met ISIB heb afgesloten waarin de wederzijdse rechten en plichten van ISIB en de 

plaatser zijn vastgelegd;  
 ik bij mijn aanvraag de nodige administratieve documenten voeg (informatieformulier, bestelbon labels 

en plaatsingsattesten, mandaat - indien van toepassing) voor het beheer en functioneren van het 
certificatiesysteem. 

 ik bij mijn aanvraag :  

 (voor de zelfstandigen) :  
een bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen in een categorie die de 
fabricatie en/of de plaatsing van deuren omvat, voeg 

 (voor de werknemers) : 
een getuigschrift of diploma van een richting uit het technisch of beroepsonderwijs, waar de 
plaatsing van deuren in de opleiding is opgenomen, voeg 
of 
een verklaring van de werkgever waarin een praktijkervaring van minstens 1 jaar in het plaatsen 
van deuren wordt aangetoond, voeg. 

 het certificaat 5 jaar geldig is en kan worden verlengd, mits ik de voorwaarden van de conventie en de 
procédures respecteer. 

 ik ga ermee akkoord mijn identiteit aan te tonen met behulp van een officieel identiteitsbewijs op vraag van 
de opleider of de examinator. 

Datum Handtekening (1) 

 

 
(1)   Handtekening voorafgegaan van de handgeschreven vermelding “Gelezen en goedgekeurd” 


