Wat heb ik nodig voor:
• FOCWA branchenormering Autoruitherstelbedrijf.
Uitleg:
Hieronder treft u een verkorte lijst aan van de FOCWA lidmaatschapseisen voor
Autoruitherstelbedrijf. Hierin staat in hoofdlijnen staat wat u nodig heeft.
Om aan de branchenormering te voldoen dient u in elk geval over alle, in de hieronder aangegeven
rubrieken; Algemeen, Bedrijfspand, Diploma’s/Certificaten en Equipment vermelde items te
beschikken.
Vink eenvoudig af of u daadwerkelijk de benodigde zaken in huis heeft. U weet dan in hoeverre u
klaar bent om lid te kunnen worden.
FOCWA zal u in een later stadium vragen deze items te overleggen dan wel aantoonbaar te maken
dat u erover beschikt.
Let op: naast alle genoemde zaken kent FOCWA gedragsregels en algemene voorwaarden waaraan
uiteraard ook aan voldaan moet worden.
Algemeen:
1. Uittreksel Kamer van Koophandel
2. Document voorzien van BTW nummer
3. Polis blad Garagepolis
4. Een foto van het bedrijfspand/receptie/werkplaats m.b.t. orde en netheid
5. Een foto van een vermelding van de openingstijden met contactgegevens met minimaal een
telefoonnummer
6. Een foto van de ingang (aparte ingang, niet via de werkplaats)
Indien u al FOCWA lid bent en een aanvullend specialisme wenst of categorie wijziging wil
doorvoeren:
7. FOCWA Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
8. Een foto van de voorgevel van het bedrijfspand waarop een duidelijke herkenning van het
FOCWA Lidmaatschap zichtbaar is
9. Een foto van uw mededeling hoe taxatiekosten worden berekend. Een standaardbord met de
tekst uit de gedragsregels voor expertise is via de webshop van FOCWA te bestellen
Bedrijfspand:
Een goed onderhouden bedrijfspand betekent dat:
1. De ramen vrij zijn van barsten/scheuren/breuken
2. Het schilderwerk aan de buitenzijde goed is verzorgd (o.a. geen afgebladderde verf)
3. De muren vrij zijn van aanslag/graffiti
4. Dakbedekking/dakpannen intact is (indien zichtbaar)
5. Kozijnen in tact zijn
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Diploma’s/ Certificaten
Module 1: Autoruitherstel Basis
+
Module2: Communicatie en klantrelatie Autoruitherstelspecialist
+
Module 3: Nieuwe technieken en ontwikkelingen voor de Autoruitherstelspecialist
of
Module 4: Werken met Advanced Driver Assistance Systems voor de autoruitherstelspecialist
PBM’s:
1.
2.
3.

Veiligheidsbril
Handschoenen
Veiligheidsschoenen

Equipment & Gereedschappen:
4.
Ruitenbok c.q. ruitenmontagetafel
5.
Handvat ruitheffer 2x (vacuum systeem)
6.
Snijdraad – n.v.t. bij Eziwire
7.
Handvat voor snijdraad (klosjes) 2x en/of Eziwire
8.
Doorvoernaald
9.
Klemmenlichter
10.
Ruitenpook
11.
Ruitenwissertrekker
12.
Kit afsteekbeitel
13.
Mes voor afsteekbeitel (diverse afmetingen)
14.
Hoogfrequent snijapparaat en/of Eziwire
15.
Mes t.b.v. hoogfrequent snijapparaat (diverse maten) – n.v.t. bij Eziwire
16.
Dashboard beschermplaat
17.
Kitspuit, geschikt voor de verwerking van toegepaste ruitenkit
18.
Koord voor trekruiten met eventueel geleiding
19.
Spatel
20.
Ruitenkitten HMLC
21.
Primer
22.
Ontvetter
23.
Primerbolletjes
24.
Poetspapier
Ruitreparatie:
25.
Reparatiebrug/Reparatieklok/Reparatiefixer
26.
Vacuümpomp
27.
Boormachine (dremel) incl. glas geschikte boortjes
28.
Kraspen
29.
Mesjes (voor verwijdering van uitgeharde hars)
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30.
31.
32.
33.
34.

UV lamp
Reparatiehars
Pit filler (t.b.v. vlakmaken/repareren (kleine en grote) beschadigingen anders dan
stervorming)
Afwerkfolie
Polijstpasta

Overig:
35.
Stofzuiger
36.
Compressor
37.
Hygrometer
Foutcodes en Calibratie:
38.
Diagnose apparaat (indien inregelen ADAS zelf wordt uitgevoerd)
39.
Kalibratieborden/schilden en of vloermatten/belijning (indien inregelen ADAS zelf
wordt uitgevoerd)
Servicewagen:
De servicewagen verkeert in goede staat van onderhoud, hetgeen betekent dat:
1.
De ruiten vrij zijn van barsten
2.
De verlichting naar behoren werkt
3.
De servicewagen vertoont geen roestplekken en deuken die langere tijd aanwezig
zijn.
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