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Waarom een CERGA certificering?
 Verduidelijken

van ieders verantwoordelijkheid.
 Verhogen van het veiligheidsniveau van de installaties.
• Veiligere installaties zorgen voor een beter imago.
• Erkenning van de gecertifieerde CERGA installateur.
• Veiligheidsgarantie voor de klanten.

Welke zijn de voordelen voor de CERGA installateur?
• Een ‘keurmerk’ dat gecontroleerd en opgevolgd wordt.

• Een “professionele herkenning” die gecontroleerd en opgevolgd wordt.
 U kunt gebruik maken van het kwaliteitslabel « Gecertifieerd CERGA propaangasinstallateur”.
• Bekendmaking via lijst van gecertifieerde CERGA installateurs, zie websites www.gasinfo.be en www.febupro.be .
• Meerwaarde om potentiële klanten te overtuigen.
• Permanente technische bijscholing.
Garantie de sécurité pour les clients.
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Ik wens enkel de
« CERGA
Propaangas »
certificatie
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[Type
text]
Vers. 0.1.
04/02/2011

Ik ben reeds
« CERGA AG gecertifieerd »

1.Volg eerst de basisopleiding CERGA (Aardgas) in een
erkend opleidingcentrum (duur: 44 uur = 40 lesuren en 4
uur evaluatie). Kostprijs: 550 € (in Brussel en Wallonië) en
400 € in Vlaanderen.
2. Daarna, volg de opleiding Propaan (duur: 8 uur,
kostprijs: 100 €).

1.Volg de specifieke CERGA Propaangas opleiding in
een erkend opleidingcentrum.
De opleiding van 8 uur (7 lesuren en 1 uur evaluatie),
kostprijs 100 €.

opleiding in een erkend opleidingcentrum.
De opleiding van 8 uur (7 lesuren en 1 uur
evaluatie), kostprijs 100 €.

Quid examens?

Slagen in de examens:
1.Van de « basis opleiding CERGA Aardgas »
2.Van de “specifieke opleiding CERGA Propaangas”

Slagen in de examens:
1.Van de « basis opleiding CERGA Aardgas »
2.Van de “specifieke opleiding CERGA Propaangas”

Slagen in het examen:
1.Van de “specifieke opleiding CERGA
Propaangas”

Indienen van een
aanvraag?

Stuur een bundel van vier documenten naar KVBG:
1.Uw ingevuld aanvraagformulier
2.De twee certificaten van het slagen in uw examens
(van de basisopleiding CERGA AG en van de specifieke
opleiding voor Propaangas
3. Een kopie van uw toegang tot het beroep van
installateur

Stuur een bundel van vier documenten naar KVBG:
1.Uw ingevuld aanvraagformulier
2.De twee certificaten van het slagen in uw examens (van
de basisopleiding CERGA AG en van de specifieke opleiding
voor Propaangas
3. Een kopie van uw toegang tot het beroep van
installateur

Stuur een bundel van twee documenten naar KVBG:
1.Uw ingevuld aanvraagformulier
2.Het certificaat van het slagen in uw examens van
de specifieke opleiding Propaangas

Voorleggen van
installaties ter
controle?

Als uw aanvraag in orde is, vraagt het secretariaat van
KVBG u het volgende:
1.Lijst Propaangasinstallaties: stuur een lijst van
minimaal 3 adressen waar u tijdens de afgelopen 18
maanden gewerkt hebt aan een propaangasinstallatie, met
een beschrijving van elke installatie
2.Inschrijvingsgeld: betaal de factuur voor het
inschrijvingsgeld van 315 euro + 21% BTW = 381,15 € te
storten op rekening 310-1802528-63 van KVBG

Als uw aanvraag in orde is, vraagt het secretariaat van
KVBG u het volgende:
1.Lijst Propaangasinstallaties: stuur een lijst van minimaal
3 adressen waar u tijdens de afgelopen 18 maanden
gewerkt hebt aan een propaangasinstallatie, met een
beschrijving van elke installatie
2.Inschrijvingsgeld: betaal de factuur voor het
inschrijvingsgeld van 315 euro + 21% BTW = 381,15 € te
storten op rekening 310-1802528-63 van KVBG

Als uw aanvraag in orde is, vraagt het secretariaat
van KVBG u het volgende:
1.Lijst Propaangasinstallaties: stuur een lijst van
minimaal 3 adressen waar u tijdens de afgelopen 18
maanden gewerkt hebt aan een
propaangasinstallatie, met een beschrijving van elke
installatie
2.Inschrijvingsgeld: betaal de factuur voor het
inschrijvingsgeld van 130 € + 21% BTW = 157,30 €
te storten op rekening 310-1802528-63 van KVBG

Controles

Na ontvangst van het inschrijvingsgeld zal een erkend
controleorganisme twee willekeurig gekozen installaties
nakijken.
Blijken deze installaties conform? Gefeliciteerd:

u ontvangt uw label van CERGA
r
propaangasinstallateur en uw N CERGA
Propaangas

Na ontvangst van het inschrijvingsgeld zal een erkend
controleorganisme twee willekeurig gekozen installaties
nakijken. .
Blijken deze installaties conform? Gefeliciteerd:

u ontvangt uw label van CERGA
r
propaangasinstallateur en uw N CERGA
Propaangas

Na ontvangst van het inschrijvingsgeld zal een
erkend controleorganisme één willekeurig gekozen
installatie nakijken.
Blijkt deze installatie conform? Gefeliciteerd:

uw CERGA label is nu geldig voor Aardgas
en Propaangas.

Welke cursussen?

Bekomen van het
Nr CERGA
Propaangas
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1.Volg de specifieke CERGA Propaangas
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Ik wens een
« CERGA Aardgas
en Propaangas »
certificatie
Welke cursussen?

Quid examens?

Indienen van een
aanvraag?

Voorleggen van
installaties ter
controle?

Controles

Bekomen van het
CERGA Nrs voor
Aardgas en voor
Propaangas
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Ik heb geen vorming voor
« Gas »

Ik heb reeds een
« Basis vorming CERGA AG »

Ik heb reeds een
« Vorming CERGA
Propaangas »

1.Volg eerst de basisopleiding CERGA (Aardgas) in een
erkend opleidingcentrum (duur: 44 uur = 40 lesuren en 4
uur evaluatie). Kostprijs: 550 € (in Brussel en Wallonië) en
400 € in Vlaanderen.
2. Daarna, volg de opleiding Propaan (duur: 8 uur,
kostprijs: 100 €).
Slagen in de examens :
1.Van de « basis opleiding CERGA Aardgas »
2.Van de “specifieke opleiding CERGA Propaangas”

1.Volg de specifieke CERGA Propaangas opleiding in een
erkend opleidingcentrum.
De opleiding van 8 uur (7 lesuren en 1 uur evaluatie),
kostprijs 100 €.

1.Volg de basisopleiding CERGA (Aardgas) in een
erkend opleidingcentrum (duur: 44 uur = 40
lesuren en 4 uur evaluatie). Kostprijs: 550 € (in
Brussel en Wallonië) en 400 € in Vlaanderen.

Slagen in de examens :
1.Van de « basis opleiding CERGA Aardgas »
2.Van de “specifieke opleiding CERGA Propaangas”

Stuur een bundel van vier documenten naar KVBG:
1.Uw ingevuld aanvraagformulier
2.De twee certificaten van het slagen in uw examens
(van de basisopleiding CERGA AG en van de specifieke
opleiding voor Propaangas
3. Een kopie van uw toegang tot het beroep van
installateur
Als uw aanvraag in orde is, vraagt het secretariaat van
KVBG u het volgende:
1.Lijst Aardgasinstallaties: stuur een lijst van minimaal 5
adressen waar u tijdens de afgelopen 18 maanden
gewerkt hebt aan een aardgasinstallatie, met een
beschrijving van elke installatie
2.Lijst Propaangasinstallaties: stuur een lijst van
minimaal 3 adressen waar u tijdens de afgelopen 18
maanden gewerkt hebt aan een Propaangasinstallatie,
met een beschrijving van elke installatie
3.Inschrijvingsgeld: betaal de factuur voor het
inschrijvingsgeld van 420 € + 21% BTW = 508,20 € te
storten op rekening 310-1802528-63 van KVBG.

Stuur een bundel van vier documenten naar KVBG:
1.Uw ingevuld aanvraagformulier
2.De twee certificaten van het slagen in uw examens (van
de basisopleiding CERGA AG en van de specifieke opleiding
voor Propaangas
3. Een kopie van uw toegang tot het beroep van
installateur
Als uw aanvraag in orde is, vraagt het secretariaat van
KVBG u het volgende:
1.Lijst Aardgasinstallaties: stuur een lijst van minimaal 5
adressen waar u tijdens de afgelopen 18 maanden gewerkt
hebt aan een aardgasinstallatie, met een beschrijving van
elke installatie
2.Lijst Propaangasinstallaties: stuur een lijst van minimaal
3 adressen waar u tijdens de afgelopen 18 maanden
gewerkt hebt aan een Propaangasinstallatie, met een
beschrijving van elke installatie
3.Inschrijvingsgeld: betaal de factuur voor het
inschrijvingsgeld van 420 € + 21% BTW = 508,20 € te
storten op rekening 310-1802528-63 van KVBG.

Na ontvangst van het inschrijvingsgeld zal een erkend
controleorganisme drie willekeurig gekozen installaties
nakijken. (2 aardgas + 1 propaan, of omgekeerd).

Na ontvangst van het inschrijvingsgeld zal een erkend
controleorganisme drie willekeurig gekozen installaties
nakijken. (2 aardgas + 1 propaan, of omgekeerd).

Slagen in de examens :
1.Van de « basis opleiding CERGA Aardgas »
2.Van de “specifieke opleiding CERGA
Propaangas”
Stuur een bundel van vier documenten naar KVBG:
1.Uw ingevuld aanvraagformulier
2.De twee certificaten van het slagen in uw
examens (van de basisopleiding CERGA AG en van
de specifieke opleiding voor Propaangas
3. Een kopie van uw toegang tot het beroep van
installateur
Als uw aanvraag in orde is, vraagt het secretariaat
van KVBG u het volgende:
1.Lijst Aardgasinstallaties: stuur een lijst van
minimaal 5 adressen waar u tijdens de afgelopen 18
maanden gewerkt hebt aan een aardgasinstallatie,
met een beschrijving van elke installatie
2.Lijst Propaangasinstallaties: stuur een lijst van
minimaal 3 adressen waar u tijdens de afgelopen 18
maanden gewerkt hebt aan een
Propaangasinstallatie, met een beschrijving van elke
installatie
3.Inschrijvingsgeld: betaal de factuur voor het
inschrijvingsgeld van 420 € + 21% BTW = 508,20 €
te storten op rekening 310-1802528-63 van KVBG.
Na ontvangst van het inschrijvingsgeld zal een
erkend controleorganisme drie willekeurig gekozen
installaties nakijken. (2 aardgas + 1 propaan, of
omgekeerd).

Blijken deze installaties conform? Gefeliciteerd:

u ontvangt uw CERGA label voor Aardgas en voor
Propaangas.

Blijken deze installaties conform? Gefeliciteerd:

u ontvangt uw CERGA label voor Aardgas en voor
Propaangas.
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Blijken deze installaties conform? Gefeliciteerd:

u ontvangt uw CERGA label voor Aardgas en
voor Propaangas.

