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Ook een vakman als u 
kan ondersteuning 
en promotie heel 
goed gebruiken

ONTDEK BINNENIN AL UW VOORDELEN!  ➤

Word Cerga-installateur 
en verzeker uzelf van:
✔ de snelste en eenvoudigste procedure voor de opening van de gasmeter

✔ gratis attesten art. 48 voor de opening van de gasmeter

✔ permanente commerciële steun: meer bekendheid en meer werk zonder extra moeite

✔ technische ondersteuning door de KVBG

✔ de steun van gasleveranciers en netbeheerders

✔ de meest recente kennis inzake nieuwe ontwikkelingen, reglementeringen en normen

✔ meer opdrachten dankzij onze commerciële acties bij het grote publiek

✔ de sympathie van de klant door uw zichtbaar engagement voor mens en milieu

✔ en méér!

Ook voor propaan! Zowel op technisch vlak als op commercieel gebied werken de KVBG en 
FeBuPro intens samen. Het Cerga-kwaliteitslabel is er voor aardgas én voor propaangas!

U dient uw aanvraag in bij Cerga en 
ontvangt meer info over de te volgen 
procedure:

✔ u volgt de basisopleiding in één van de 
erkende opleidingscentra

✔ u levert het bewijs van toegang tot het 
beroep

✔ u bezorgt Cerga een lijst van uitgevoerde 
werken voor steekproefcontroles

✔ u betaalt het inschrijvingsrecht van 
€ 315,00, excl. BTW

Zodra de procedure afgerond is, krijgt u:

✔ uw Cerga-nummer en Cerga-certifi caat

✔ stickers voor uw auto en bestelwagens

✔ promotiemateriaal voor uw klanten en 
potentiële klanten

✔ handige technische informatie

✔ exclusieve toegang tot de voor Cerga-
installateurs voorbehouden delen op 
www.cerga.be

✔ en alle andere voordelen opgesomd in 
deze folder!

Als u in het bezit bent van een toelating om het 
beroep uit te oefenen en bereid bent om een 
kortlopende opleiding te volgen, dan bent u in 
1-2-3 Cerga-installateur. Zo eenvoudig is het. 

Het inschrijvingsrecht is 315 euro + 21% btw. 
Dat bedrag dekt de kosten van de procedure 
en de werking van het Cerga-statuut, de 
publicaties, de publiciteit enzovoort. Zie wat 
u er allemaal voor krijgt, en u weet dat het 
een investering is die zichzelf onmiddellijk 
terugverdient. 

Hoe gaat u te werk?

Cerga-installateur worden: 
eenvoudiger en voordeliger 
dan u denkt!

Contacteer Cerga
Rodestraat 125, 1630 Linkebeek.

078 15 51 25 (tussen 07u30 en 15u00)

078 15 51 31

cerga@cerga.be

www.cerga.be
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Waarom zouden de mensen voor u kiezen? Wat 
onderscheidt u van de andere installateurs? Hoe laat u 
zien dat u uw vak kent, de laatste technologieën volgt 
en elke installatie milieubewust en veilig aanlegt? Door 
het Cerga-label te dragen, het kwaliteitslabel voor de 
professionele gasinstallateur.

Het Cerga-label dragen is dé erkenning van uw 
technisch vakmanschap, uw professionalisme en uw 
verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

Cerga: het 
kwaliteitslabel
voor de professionele
gasinstallateur

Wie dit label draagt, toont zijn meer-
waarde op het vlak van technische 
expertise, professionalisme en verant-
woordelijkheid voor mens en milieu.

 4 Sneller de 
gasmeter open

Bent u Cerga-installateur, dan zijn het confor-
miteitsattest art. 48 en het installatieschema 
dat u zelf opstelt en afl evert voldoende voor 
de distributienetbeheerder om de gasmeter te 
openen.
Er is dan geen positief controleverslag van een 
erkend controleorganisme nodig. Dat is een 
mooie commerciële troef voor u, want uw klan-
ten hoeven geen afspraak te maken, verliezen 
geen tijd en betalen geen controlekosten.

 10Steun van de netbeheerders 
en gasleveranciers

Ook de netbeheerders en gasleveranciers zetten de Cerga-instal-
lateurs vooraan. U bent hun voorkeurpartner, en dat maken ze 
duidelijk aan hun klanten en mogelijke nieuwe klanten.

De hele sector spoort de consument 
aan om te kiezen voor een vakman 

met het Cerga-label. Sluit u ook aan 
bij Cerga en profi teer daar mee van.

 6Uw kennis: altijd op 
peil door bijscholing

Dankzij de bijscholing die de KVBG voor Cerga-
installateurs organiseert, blijft uw kennis op peil 
en kent u de nieuwe en aangepaste normen en 
reglementeringen én de nieuwste technologieën.
Zo kunt u uw werk nóg beter doen en biedt u uw 
klanten de beste garantie op een zorgvuldige 
installatie. Weer een commerciële troef!

 7Het vertrouwen en de 
sympathie van de klant

Door het Cerga-label te dragen laat u zien dat u het be-
langrijk vindt om altijd een veilige en milieuvriendelijke 
installatie aan te leggen.
Dat werkt in uw voordeel, want steeds meer mensen 
vinden verantwoordelijkheidszin voor mens en milieu 
belangrijk. En ze houden daar rekening mee wanneer ze 
producten of diensten kopen.

8Gratis belangrijke 
informatie

Als Cerga-installateur ontvangt u vier maal per 
jaar onze nieuwsbrief Cerga.news met specifi eke 
informatie voor de professionele gasvakman. Zo 
bent u altijd als eerste op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen en actuele informatie.

3Minder doe-het-zelvers: 
meer werk voor u

Cerga staat voor de veiligheid van gasinstallaties. Het is dan ook 
logisch dat wij de consument waarschuwen voor de risico’s die 
verbonden zijn aan het zelf werken aan een installatie en aan het 
zelf plaatsen van een ketel, gasfornuis, enz.
Het doe-het-zelfwerk wordt met klem afgeraden. En in alle com-
municatie zal de consument verwezen worden naar u, de Cerga-
installateur. Voorzichtige en verstandige consumenten zullen dus 
bij u komen aankloppen. Want u staat voor veiligheid en zekerheid.

9Geen nutteloze opleidingen
De KVBG vindt het belangrijk dat u enkel opleidingen volgt die voor de 

uitoefening van uw beroep onmisbaar zijn. Zo zijn de Cerga-opleidingen een perfecte 
voorbereiding op de opleidingen aangeboden in het kader van de Europese richtlijn 
2002/91/EG ‘Energy Performance of buildings’ art. 8 (G1, G2 en G3).

11   Exclusieve internetservice 
via www.cerga.be

U krijgt maximaal steun van de KVBG. Zo hebben we de Cerga-
website ontwikkeld, helemaal toegespitst op de noden en behoef-
ten van de installateur: www.cerga.be. Als Cerga-vakman krijgt u 
op die site exclusieve toegang tot informatie en werkinstrumen-
ten. De website biedt onder meer:

• technische informatie over materialen, toestellen, enz.

• praktische tools om in een handomdraai berekeningen te ma-
ken

• de meest gestelde vragen met een glashelder antwoord erbij

• een overzicht van de normen en reglementeringen, zoals regi-
onale besluiten over het nazicht van stookinstallaties

• een overzicht van de opleidingen, info over de aanvraagproce-
dure en alle andere informatie over Cerga

• alle voorbije edities van Cerga.news

• materiaal voor bij de klanten: info over premies, een calculator 
voor berekeningen, gratis communicatiemateriaal, enz.

 5Commerciële 
promotie

Gratis reclame! De KVBG schuift bij het grote 
publiek altijd en overal de Cerga-installateur 
naar voren als de beste en veiligste keuze. 
Onder meer op beurzen, via de website www.
aardgas.be en ook via grote campagnes in de 
media. Uw naam wordt zelfs vermeld op de 
website en in mailings naar potentiële klanten.

 1Gratis advies en 
technische ondersteuning

Als Cerga-installateur kunt u met technische vragen en 
problemen terecht bij de KVBG op het nummer 078 15 51 25. 
Dat is een groot voordeel. Want als u geen Cerga-installateur 
bent, gaat dat niet. Dan wordt u verzocht om eerst de basis-
opleiding Cerga te volgen en u aan te sluiten bij Cerga.

 2Gratis attesten 
art. 48

Cerga-installateurs besparen. U krijgt de conformiteitsat-
testen art. 48 voor het openen van een gasmeter gratis op 
het Cerga-secretariaat. Niet-Cerga-installateurs en doe-het-
zelvers moeten die attesten aankopen bij een erkend 
controleorganisme.

Zet alle voordelen op een rij en u begrijpt 
waarom zo veel installateurs zich aansluiten.
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Redenen genoeg
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