TOELATINGSCRITERIA ASPIRANT LEDEN

Eisen te stellen aan het uitvoerend bedrijf
• De onderneming dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.
Als bewijs daarvan, dient een uittreksel van het handelsregister van de betreffende KvK overlegd te
worden.
• Tenminste voor een periode van 5 jaar voorafgaande aan de aanvraag werkzaam op diverse kleine of
grotere projecten met leien, projectgegevens bij bezoek toelatingscommissie overleggen.
• Met regelmaat werken op monumentale gebouwen hebben uitgevoerd.
• Leiwerk uitgevoerd met minimaal 50% eigen leidekkers, aantoonbaar door mandagen registers.
• Binnen het bedrijf moet aantoonbaar vaktechnische kennis aanwezig zijn op het gebied van leiwerk.
• Het bedrijf moet minimaal V.C.A.* gecertificeerd zijn of aan kunnen tonen, dat het er mee bezig is en
dit binnen 1 jaar gerealiseerd is, daar het anders geen lid van de vereniging kan worden.
• Het bedrijf moet over voldoende eigen capaciteit beschikken, om een middelgroot project met leiwerk
zelfstandig te kunnen uitvoeren.
Het bedrijf voldoet aan deze eis, wanneer de personeelscapaciteit zo groot is dat tenminste 3 personen
om 1 project kunnen worden ingezet.
• Het bedrijf moet aan kunnen tonen aan zijn verplichtingen volgens W.K.A. te hebben voldaan.
• Het bedrijf moet de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging naleven.
• Bij toelating is het bedrijf 1 jaar aspirant lid, in deze periode heeft het bedrijf de rijd om het KOMO
Procescertificaat comfort BRL 1513 “Dakdekken Hellende daken” type dakbedekkingsconstructie
- leien van natuursteen (maasdekking) incl. bijlage A “historische gebouwen” te behalen.
Hiervoor moet het bedrijf zich in de toekomst met regelmaat laten controleren door een externe
certificeringsinstelling.
• De kosten voor een toelatingstoetsing door de toetsingscie. van de Vereniging bedragen €300,00 bij
vooruitbetaling.

Rapportage Toelatingscommissie
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Uittreksel van het handelsregister van de betreffende Kamer van Koophandel.
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Gegevens W.K.A. betalingsgedrag van de Belastingdienst
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KOMO proces certificering
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Startdatum uitvoering leiwerken en motivatie waarom hiermee is gestart.

9.

Referentielijst uitgevoerde werken leiwerken op monumentale gebouwen met eigen leidekkers
inclusief de opdrachtgevers.
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10. Referentielijst uitgevoerde leiwerken.
11. Mandagenstaten van uitgevoerde leiwerken vragen en registratienummers werknemers.
12. Uitgevoerde projecten van de laatste 12 maanden opgeven die de commissie kan bekijken.
13. Bezoek commissie onderhanden werk.
14. Rapportage maken van het bezoek aan het bedrijf in zijn totaal.

