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Kluizenkiezer
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Waarde?

Waartegen?

Contant geld? Belangrijke documentatie? Sieraden? Camera?
Denk na over welke eigendommen u wilt opbergen in de kluis en bepaal de waarde hiervan.
Deze waarde en de benodigde bescherming bepalen welke kluis het beste bij uw situatie past.

Een kluis biedt bescherming tegen inbraak, 
brand of allebei.
Kies voor optimale zekerheid altijd voor een 
ECB-S gecertificeerde kluis.
De kluis wordt dan geaccepteerd door 
verzekeraars.
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Voor meer informatieraadpleeg de informatiekaarten 
‘inbraakwerendheid’ en ‘brandwerendheid’ op
www.geldenwaardeberging.nl

veilig verzekerd!

Inbraakwerende kluizen
Geld, belangrijke documenten 
en kostbaarheden met een 
hoge financiële of emotionele 
(en dus onvervangbare) 
waarde wilt u veilig opbergen, 
beschermd tegen diefstal.

Een Europees gecertificeerde 
inbraakwerende kast of kluis 
van hoge kwaliteit biedt u 
de vereiste bescherming 
en daarmee de gewenste 
zekerheid.

Europese normering
Goede inbraakwerende 
kluizen en kasten zijn 
getest volgens Europese 
normeringen zoals EN 14450 
en EN 1143-1. 
Bij het testen worden 
één of meer openingen 
gemaakt door testers die 
beschikken over relevante 
kennis, vaardigheid en 
inbraakgereedschap.

Dekkingsadvies verzekeraars op basis van normering:

NORMERING CONTANT GELD KOSTBAARHEDEN

NCP SAFE 1 t/m 4 (niet getest)* geen dekkingsadvies geen dekkingsadvies

EN 14450 S1 € 2.500 € 5.000

EN 14450 S2 € 5.000 € 9.000

EN 1143-1 Grade 0 € 7.000 € 14.000

EN 1143-1 Grade I € 10.000 € 20.000

EN 1143-1 Grade II € 25.000 € 50.000

EN 1143-1 Grade III € 45.000 € 90.000

EN 1143-1 Grade IV € 75.000 € 150.000

EN 1143-1 Grade V € 125.000 € 250.000

EN 1143-1 Grade VI € 250.000 € 500.000

EN 1143-1 Grade VII of hoger in nader overleg met uw verzekeraar in nader overleg met uw verzekeraar

*De NCP SAFE norm is niet getest en kent geen dekkingsadvies. Deze norm is per 1 januari 2016 komen te vervallen en is   
  vervangen door de Europese norm EN 14450 en hoger.

Hoe wordt het dekkingsadvies bepaald?
Verzekeraars koppelen een bedrag aan contante waarde aan een normering als indicatie voor de dekking. De verzekeraar 
gaat hierbij uit van opslag van contant geld in een inbraakwerende kast of kluis, welke zich bevindt in onbewoonde, 
onbewaakte en niet-beveiligde panden binnen de bebouwde kom. Indien er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden 
genomen, kan de verzekeraar het dekkingsadvies verhogen. 
Belangrijk: alleen op deze kaart genoemde normeringen en dekkingsadviezen worden erkend door het VGW. Kijk voor meer 
informatie en een uitgebreid overzicht op www.indicatiewaardeberging.nl.

Informatiekaart kluizen
Normering en dekkingsadvies © VGW

Dit is een uitgave van Vereniging Geld- en Waardeberging. Kijk voor meer informatie op: www.indicatiewaardeberging.nl.
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Brandwerende kluizen en kasten
Belangrijke papieren, data media en kostbare 
spullen met een emotionele en onvervangbare 
of een hoge fi nanciële waarde wilt u veilig 
opbergen en beschermen tegen brand.

Normeringen
Kluizen en kasten getest volgens 
brandwerende normeringen zoals EN 1047-1 
en UL 72 bieden u de beste bescherming en de 
maximale zekerheid. Daarnaast zijn er ook nog 
andere normeringen die u tegen kunt komen bij 
de aanschaf van een kluis of kast (fi guur 1 en 3).

Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt 
tussen papier en data media vanwege hun 
schadegevoeligheid. Zo raakt data op digitale 
datadragers al beschadigd bij een temperatuur 
vanaf 52�C  (fi guur 2).

NORMERING TEST-TEMPERATUUR VALTEST PAPIER DATA MEDIA AFKOELING

EN 1047-1 1090�C 9,15 meter S 60P (60 min.) / S 120P (120 min.) S 60DIS (60 min.) / S 120DIS (120 min.) incl. afkoelperiode

UL 72 1000�C 9,15 meter* Class 350 (1/2, 1, 2 uur) Class 125 (1/2, 1, 2 uur) incl. afkoelperiode

EN 15659 850�C nee LFS 30P (30 min.) / LFS 60P (60 min.) n.v.t. niet getest

NT Fire 017 927�C nee 60 papier (60 min.) / 120 papier (120 min.) 60 diskette (60 min.) / 120 diskette (120 min.) niet getest

DIN 4102/BS 476 niet getest niet getest niet getest niet getest niet getest
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* Bij UL 72 normering is de valtest (extra zware test) niet verplicht
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Informatiekaart brandwerendheid
Normeringen voor kluizen en kastenveilig verzekerd!

Dit is een uitgave van Vereniging Geld- en Waardeberging. Kijk voor meer informatie op: www.brandwerendeberging.nl
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Slot?

Plaats?

Formaat?

U kunt kiezen tussen een dubbelbaard sleutelslot of een elektronisch slot.
Een elektronisch slot biedt extra gebruikersgemak en vaak opties, zoals meerdere gebruikers en 
mogelijkheid tot aansluiting op een alarmsyssteem.

Met een goede verankering van 
uw kluis aan de vloer en/of muur, 

voorkomt u dat de kluis meegenomen 
kan worden. Verzekeraars eisen dat 
kluizen onder de 1000 kg deugdelijk 

verankerd worden. Vraag een VGW lid 
om advies

Specialist!
Kostbaarheden zijn financieel en emotioneel vaak 
onvervangbaar. Neem daarom geen overhaaste 
beslissing en raadpleeg altijd een erkende specialist, 
uw verzekeraar of een VGW lid! 4
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Het formaat van de kluis hangt af van de 

hoeveelheid kostbaarheden die u wilt opbergen. 
Houd bij de aanschaf van uw kluis ook rekening 

met toekomstige bezittingen.
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