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INCERT is een kwaliteitsmerk voor producten

en diensten met betrekking tot elektronische

beveiliging tegen inbraak in gebouwen.

Enkel de producten en de beveiligingsonder-

nemingen die naar behoren gecertificeerd

zijn, mogen het INCERT-merk gebruiken.

Sinds 19 oktober 2009 is ook BSC gecertifi-

ceerd en mag zich dus INCERT beveiligings-

onderneming noemen.

BSC gebruikt reeds jaar en dag INCERT-

goedgekeurde materialen, maar heeft met

de keuring van de onderneming gewacht om

praktische redenen. Klanten waren lange tijd

zelf geen vragende partij, waardoor er geen

afdoende meerwaarde stond tegenover de

administratieve bijkomende inspanningen.

Een steeds breder wordend klantenbestand

enerzijds en een waarneembaar toenemende

druk vanwege verzekeringsmaatschappijen

anderzijds deden BSC besluiten het stilaan

dit potentieel bedreigde marktaandeel voor

zich te vrijwaren.

Op 1 december moeten alle BSC-diensten

volgens de nieuwe normen functioneren.

Daarom wordt op korte termijn iedere me-

dewerker op gepaste wijze op de hoogte
gebracht van de impact en wordt elke dienst
gevraagd zich voor te bereiden.

Deze cedificatie zal BSC edoe verplichten nog

meer de geldende INCERT-kwaliteitsnormen

na te leven, van de ontwerpfase met verplich-

te risicoanalyse, over een installatie volgens

de regels van de kunst tot een dienstverlening
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Een jaarlijkse controle van verschillende in-

stallaties staan daarbij garant voor een niet

verslappende kwaliteitszorg.

Ook het gedeelte van de verkoopafdeling van

Seris dat met elektronische inbraakbeveiliging

te maken heeft, zal bij het project betrokken

worden.

BSC heeft hiermee weer een belangrijke en

noodzakelijke stap gezet naar een verste-

vigde marktpositie en een verbeterd kwaliteit-

simago.
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"ESC is !,' gecertificeerd sinds 29.10.09.

Dit is een belangrijke stap op kwalitatief ge-

bied en de bevestiging van de uitstekende

dienstverlening welke Electronic Surveillance

eenter divisie van Seris SECURITY aan zijn

Klanten leved. ,BETER DE BESTE ZIJN DAN

DE GROOTSTE.... /" U ziet op dezefoto welke

ter gelegenheid van de 1 00 ste verjaardag van

de BEC (Belgisch Elektronisch Comit6) geno-

men werd bij de uitreiking van de certificaten

aan BF Errgineering 
"n Ef,EL door ANPI,

het BELAC goedgekeurde certificatie bedrijf.

Van rechts naar links ; Louis Coud6 Technisch

Directeur van BF Engineering, Alain Verhoyen

Algemeen Directeur van Af,lPl, Yves Verbaes

Raadsman Assuralia sectie "Auto", J.X. Se-

gers Directeur van ESC en Bernard Desmet

Raadsman Assuralia sectie "Gebouwen".

ESC is de padner van BF Engineering bij de

commercialisering van het concept "Secury-

sat", mobile GPS systemen met alarm opvol-
ging op mobiele objecten. Een kleine 3.000

systemen ITF2IITS en TT4 zijn actueel

in werking op de Belgische markt wat 25%o

marktaandeel vertegenwoordigt".
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