
N L BSB. l«iuna
productcertif icaat

Nummer K20299/03 Vervangt K2O299lO2

Uitgegeven 2008-07-01 2006-07-01

1van2Geldig tot Onbepaald

Vooraf vervaardigde elementen van Beton

Faqade Beton B.V.

VERKLARING VAN KIWA
Dit certificaat is afgegeven op basis van BRL 5070 "Vooraf vervaardigde elementen van Beton"

d.d. 31-03-2008, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de leverancier geleverde vooraf

vervaardigde elementen van beton aan de in dit certificaat vastgelegde milieutechnische

specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL BSB@-merk op de wlize zoals

aangegeven in dit certificaat.

- met inachtneming van het bovenstaande, vooraf vervaardigde elementen van beton in hun
toepassing en met inachtneming van de daarbij behorende toepassingsvoorwaarden voldoen

aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Kiwa voert in het kader van dit certificaat geen controle uit op:

- het gebruik in werken;

- de melding- en/oÍ informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluii Bodemkwaliteit is dit een door de Ministers van VROM en V&W erkend

certificaat indien het is opgenomen in het "Overzicht erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw"
op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus'n1.

Vryur,*ë-U-*
ing. B. Meekma
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
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@ is een collectief merk van
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Besl u it bodemlsníal iteÍt


