Inschrijfformulier Predicaat Excellent Concept
Excellente concepten
Uw concept is volgens u klaar om het Predicaat Excellent Concept te verkrijgen. De
betrouwbaarheid van uw concept wordt daarvoor getoetst door een onafhankelijke
instelling: Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (SECB).
De stichting toetst aan de hand van predicatierichtlijn PRL-EXC-CON-02. of uw concept aan
alle vereisten voor predicatie voldoet. Deze predicatierichtlijn heeft het SECB met het
Netwerk Conceptueel Bouwen opgesteld.

Hoe werkt het?
Aan de hand van uw concept en de predicatierichtlijn , wordt het traject van predicatie
gevolgd. In een auditrapport worden alle beoordelingen op de afzonderlijke kenmerken
vastgelegd. Bij mogelijkheden tot verbetering krijgt u inhoudelijke verbetersuggesties en
tips om uw concept verder te ontwikkelen.
U verkrijgt het predicaat ‘Excellent concept’ bij een positief audit resultaat.

Voor wie?
Conceptaanbieders die het eigen concept op basis van een onafhankelijke beoordeling tot
een Excellent Concept met predicaat willen maken.

De aanpak
1.
2.
3.
4.
5.

Introductie van predicatietraject?
Onafhankelijke beoordeling van uw concept.
Auditrapport met de beoordeling en/of verbeterpunten.
Bij een positief resultaat het predicaat Excellent concept.
Benchmark met vergelijking van de resultaten tussen de verschillende
predicaathouders.

De winst
Een onderscheidende positionering van uw concept, op basis van een
onafhankelijke verklaring, over de betrouwbaarheid van uw concept.
Mogelijkheid om private kwaliteitsborging toe te passen met uw concept.
Inzicht in de verbeterpunten van uw concept.
Label voor concepten met Nul-op-de-meter

De investering
De investering bedraagt € 5.000,- excl. BTW per concept per jaar voor een periode
van minimaal 2 jaar.

Inschrijfformulier Predicaat Excellent Concept
Bedrijfsnaam : ……………………………………………………………………………………………………………

Naam en voorletters : …………………………………………………………………………………………………

Correspondentieadres : ………………………………………………………………………………………………

Postcode en plaats : ……………………………………………………………………………………………………

E-mailadres : ………………………………………………………………………………………………………………

(Mobiel) Telefoonnummer : ……… - ……………………… / ……… - ………………………

Ik schrijf mij in voor de volgende audits:
O

Predicatie van mijn concept (€ 5.000,- excl. BTW/concept/jaar) (voor min. 2 jaar)

O

Label Nul-op-de-meter

Naam van het concept : ………………………………………………………………………………………………

Vestiging van het te auditeren bedrijf : …………………………………………………………………….

Handtekening
Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………
Datum: ………-………-………………
U kunt dit formulier mailen naar ivr@ph-innovatie.nl of opsturen naar:
Stichting Excellent Conceptueel Bouwen
T.a.v. Predicatie Commissie
De Beekse Tuin 1
5673 NK NUENEN

