
Heijmans Utiliteit B.V. is een gecertificeerd Sprinklerinstallatie en –onderhoudsbedrijf. Jaarlijks wordt Heijmans Utiliteit B.V.
door het CIBV getoetst aan de huidige versie van het CCV-certificatieschema VBB-systemen. Op de volgende pagina staat
het certificaat dat het CIBV aan Heijmans Utiliteit B.V. heeft toegekend.

Toelichting op het afgegeven certificaat:

In het CCV-certificatieschema VBB-systemen wordt gesproken over meerdere soorten brandbeheersings- en
brandblussystemen. Niet voor al deze soorten systemen worden door Heijmans Utiliteit B.V. de werkzaamheden zelfstandig
uitgevoerd. Heijmans Utiliteit B.V. voert op dit moment alleen werkzaamheden uit aan watervoerende automatische
Sprinklersystemen, voor overige systemen werkt Heijmans Utiliteit samen met voorkeursleveranciers.

Hieronder staat een overzicht met alle soorten systemen die behoren tot het CCV-certificatieschema VBB-systemen, hierbij
wordt vermeldt of Heijmans Utiliteit B.V. hieraan werkzaamheden zelfstandig uit voert of dat dit door een derde partij wordt
verricht:

Automatische Sprinklerinstallaties; 	 	 	 	

Watervoerende Sprinklersystemen;	 	 	 Heijmans Utiliteit B.V.

Sprinklerinstallaties met Schuimbijmenging;	 	 Werk Derden

Waterspraysystemen;	 	 	 	 Werk Derden

Zwaar- en Middelschuimsystemen;	 	 	 	 Werk Derden

Lichtschuimsystemen;	 	 	 	 	 Werk Derden

Watermistsystemen;	 		 	 	 	 Werk Derden

Blusgasinstallaties; 	 	 	 	 	 Werk Derden

Droge aerosolsystemen;	 	 	 	 	 Werk Derden

Zuurstofverdringingssystemen;	 	 	 	 Werk Derden

       Poederblussystemen;	 	 	 	 	        Werk Derden



CERTIFICAAT 

Afnemers van VBB-installaties en derden kunnen de status van een certificaat nagaan op 
www.hetccv.nl/vakman of www.cibv.nl. Dit certificaat blijft eigendom van CIBV. 
De geldigheid van de accreditatie kan worden nagegaan bij de nationale accreditatie-instantie (www.rva.nl). 
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Heijmans Utiliteit 
Boschdijk 780 
5624 CL Eindhoven 

 

Gecertificeerd sinds: 13 mei 2015 voor dit certificatieschema 

Certificaatnummer: 0211-01 nr. 10 

Geldigheid: van 17 augustus 2021 tot en met 17 augustus 2024 

VBB-INSTALLATIES 

CIBV verklaart dat op grond van beoordelingen door CIBV het gerechtvaardigde vertrouwen aanwezig is dat door 
Heijmans Utiliteit geleverde VBB-installaties voldoen aan de eisen gesteld in het CCV-Certificatieschema Leveren 
VBB-installaties versie 4.0 
 
 

 

 

 
 
CIBV geeft het hier afgebeelde certificatiemerk in licentie aan Heijmans Utiliteit  
voor gecertificeerde VBB-installaties. 

Amersfoort, 17 augustus 2021 
Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid B.V. 

 
Ing. H.J. Broos 
Algemeen Directeur 

 

http://www.cibv.nl/

