
VRIJSTELLINGSVERKLARING VOOR EXAMEN MBV PRAKTIJK
Om in het bezit te komen van een diploma Monteur Beveiligingssystemen (MBV), dient men te slagen voor de
tentamens MBV Praktijk en MBV Theorie.  Als men voor 1 van deze examens slaagt, ontvangt men hiervoor
een  cijferlijst.  Voor  het  praktijk  examen  kan  een  vrijstelling  worden  aangevraagd.  Dit  kan  middels  dit
document.

Voorwaarden
Om in aanmerking voor deze vrijstelling te komen dient een kandidaat aan de volgende voorwaarden te
voldoen:

De kandidaat:

• is  minimaal  12 maanden onafgebroken als  monteur in loondienst  bij  een alarminstallateur  of  een
technisch beveiligingsbedrijf;

• heeft productkennis  opgedaan van alarmapparatuur. Deze productkennis kan zijn opgedaan in het
bedrijf waar de kandidaat werkzaam is, maar ook bij de (een) leverancier(s);

• assisteert bij de aanleg, onderhoud en  storingsopheffing van alarmsystemen;

• is in het bezit van een geldig MBV theorie certificaat wat niet ouder is dan 2 jaar.

Deze veronderstelde kennis is gebaseerd op de eind- en toetstermen van het praktijkcertificaat. Dit houdt in
dat de kandidaat praktisch met een alarmsysteem kan werken. Dit betreft het installeren, het bedienen, het
programmeren, het verrichten van metingen en kan storing zoeken in het inbraaksignaleringssysteem.
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VRIJSTELLINGSVERKLARING VOOR EXAMEN MBV PRAKTIJK
Ondergetekenden bevestigen door ondertekening van deze verklaring, dat de hieronder bij “Naam kandidaat”
genoemde persoon voldoet aan de genoemde voorwaarden.

Kandidaat Contactpersoon

Naam kandidaat Bedrijfsnaam

Geboortedatum Naam

Geboorteplaats Adres

Adres Postcode

Postcode Plaats

Plaats Telefoonnr.

Telefoonnr. E-mail adres

E-mail adres

Tenzij deze verklaring bij het afnemen van het theorie examen meegenomen kan worden, of indien de 
aangeleverde cijferlijst niet van ExamenBureau Installatietechniek is, zullen er administratiekosten in rekening
gebracht worden, te weten € 25,-. Het diploma wordt hierna verstrekt nadat de factuur voldaan is.

ExamenBureau Installatietechniek houdt zich het recht voor om deze verklaring te laten verifiëren door een 
onafhankelijke instelling. Mocht bij een dergelijk onderzoek blijken dat u ten onrechte deze verklaring hebt 
ondertekend, dan zal het MBV diploma als onrechtmatig verkregen worden beschouwd. De instantie die de 
kwaliteitsregeling van de branche beheert zal hiervan op de hoogte worden gesteld. Gemaakte kosten met 
betrekking tot het gehouden onderzoek voor uw rekening zijn.

Hierbij verklaren de kandidaat en de contactpersoon te voldoen aan de gestelde voorwaarde voor de 
vrijstelling.

Datum ondertekening: Datum ondertekening:

Handtekening kandidaat Handtekening contactpersoon
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