
Hoofdlijnen inschrijvingsvoorwaarden Slotenmakers Keurmerk Nederland (SKN)  

In dit document vind u wat u nodig heeft om in aanmerking te komen voor het Slotenmakers 

Keurmerk Nederland.  

Voorwaarden  

1. Er wordt een audit gedaan. (Klik hier voor meer informatie) 

2. Men moet aantonen over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken, zeker 

wanneer dit betrekking heeft op het openen van deuren. Hiermee bedoelende zowel de 

eigenaar als alle medewerkers.  

3. Men moet een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen overleggen. Deze is simpel 

aan te vragen via onze partner (Vraag VOG aan). Het origineel dient men af te geven 

aan SKN, (maak een kopie voor u zelf)  

4. De prijzen die men rekent moeten branche gerelateerd zijn.  

5. Het uitreksel van de KVK dient te worden overlegd waaruit blijkt dat het bedrijf is 

geregistreerd.  

6. Ieder aangesloten lid dient een uitgeschreven functiebeschrijving aan te leveren 

waaruit blijkt dat er aan: 

a) Het niveau van de basis in openingstechniek wordt voldaan. 

b) Er wordt gewerkt met een integere houding, dit houdt in geen antecedenten. Deze 

dienen ook overlegd te worden tijdens de audit van de auditeur van het Slotenmakers 

Keurmerk Nederland (SKN). 

c) Er direct actie ondernomen wordt naar een individuele medewerker indien er een 

strafrechtelijk onderzoek naar een medewerker of het bedrijf plaats vindt. Deze actie 

houdt in ieder geval in dat er kenbaar gemaakt dient te worden aan Slotenmakers 

Keurmerk Nederland (SKN) dat dit plaatsvindt. Indien blijkt dat er strafrechtelijke 

onderzoeken plaatsvinden welke niet gemeld zijn wordt uitsluiting aan het register 

onomstotelijk direct ingevoerd.  

Kosten  

De bijdrage voor ontwikkeling van het Slotenmakers Keurmerk Nederland is 549,- euro per 

jaar excl. BTW. Dit is exclusief de jaarlijkse audit die moet plaats vinden om het keurmerk te 

behouden.  

Ook dient er een legitimatiepas  

á 17,50 euro per stuk excl. BTW per werknemer te worden afgenomen om zichzelf te kunnen 

identificeren als erkend slotenmaker. Deze pas is persoonlijk per werknemer met pasfoto.  

 

https://slotenmakerskeurmerknederland.nl/sites/skn/files/Het%20certificatieproces_0.pdf
https://www.vog-aanvraag.nl/skn

