
97 

BRL100.nl is powered by Blanken Controls BV 

 
 
  

   
 

 
Aanvrager :   Contactpersoon :  
Adres :  Email :  
Postcode :  Telefoon :  
Plaats :  KVK / Vestiging :  
      
      
Hartelijk dank voor uw aanmelding voor een BRL100 handboek voor de serieuze installateur in de klimaat- en 
koudetechniek! De specialisten van BRL100.nl helpen u graag om binnen uw organisatie een weg te vinden in de 
geldende wet- en regelgeving.  
 
Het handboek welke via BRL100.nl wordt aangeboden dient als leidraad om u te helpen bij het implementeren van de 
beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen binnen uw eigen organisatie. De gegevens 
welke wij opvragen via deze vragenlijst zullen wij verwerken in uw persoonlijke handboek. 
 
 

• Hoeveel monteurs zijn er in uw organisatie in dienst voor activiteiten welke vallen binnen de BRL100? 
 

 
• Welke koel- en/of klimaat technische werkzaamheden voert uw organisatie uit? 

 
 

• Welke certificeringen heeft uw organisatie? Denk aan ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, VCA etc. 
 
 

• Is uw organisatie lid van een branchevereniging/organisatie? Denk aan Techniek Nederland, NVKL, STEK 
etc. 
 

 
• Op welke wijze houdt u uw registratie koudemiddel bij?  

 
 

 
Naast de bovenstaande informatie hebben wij van uw organisatie documenten en bestanden nodig om te controleren 
conform de eisen gesteld in de BRL100 versie 2.0/2019 en te verwerken in uw handboek: 
 

1. Uittreksel Kamer van Koophandel    
2. Bedrijfslogo    
3. Diploma(’s) monteur(s)    
4. Certificaten (ISO/VCA etc.)   
5. Werkprocedures conform EU 517/2014 
6. Werkbon     
7. Logboek    
8. Kenplaat    
9. Koudemiddel registratie / voorraad en verbruiksgegevens  
10. Overzicht koeltechnische apparatuur  

 
Bovenstaande gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Indien u deze niet wenst te 
overhandigen dan zullen wij u voorzien van een handboek waarin u dit zelf dient toe te voegen. Mocht u naar 
aanleiding van bovenstaande vragen hebben vernemen wij deze graag via info@brl100.nl.  

 
 

LET OP! Als serieuze installateur blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de 
eisen en richtlijnen van de BRL100 in uw organisatie. 
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