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Wijzigingsblad BRL K911/02 
Afdichtingsmateriaal en –band voor tank- en leidinginstallaties 
Datum wijzigingsblad 01 augustus 2015 

Techniekgebied: Tankinstallaties en bijbehorende appendages 

Vastgesteld door CvD “Tanks, Tankinstallaties & Appendages d.d. 01 September 2015 

 

Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met 

Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 

 

Geldigheid 

Dit wijzigingsblad behoort bij BRL-K911/02 d.d. 2003-04-10. 

 

Bindend verklaring 

Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 01 September 2015. 

 

1.1 Algemeen 
Tekst uit paragraaf 1.3 als volgt: 
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden is Kiwa gebonden aan de eisen, als opgenomen in NEN-EN-
ISO/IEC 17065 aangaande de afspraken over de uitvoering van certificatie zijn vastgelegd. 
 
De volgende paragraaf wordt toegevoegd aan hoofdstuk 1: inleiding 
1.5 Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten 

Indien door de leverancier rapporten van onderzoeksinstellingen of laboratoria worden overlegd om aan te 

tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld 

door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: 

 NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 

 NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen 

 NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie-instellingen die producten certificeren 

 NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren 

 NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren 
 

De instelling voldoet aan deze criteria, wanneer een accreditatiecertificaat kan worden overlegd, afgegeven 

door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst van 

wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL 

vereiste onderzoek. Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overlegd, zal de certificatie-instelling zelf 

verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het betreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren. 

 

7.2 Certificatie personeel 
Tekst uit paragraaf 7.2 van wijzigingsblad 2010-10-01 wijzigt als volgt: 

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

 Certification assessor / Reviewer: belast met het uitvoeren van ontwerp en documentatiebeoordelingen, 
toelatingen, beoordelen van aanvragen en het reviewen van de conformiteitsbeoordelingen; 

 Site assesor: belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier; 

 Decision makers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 
toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles 

 

7.2.1 Kwalificatie-eisen 
Tekst uit paragraaf 7.2.1 van wijzigingsblad 2010-10-01 wijzigt als volgt: 
De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit:  
- Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die voldoen aan de in NEN-EN-

ISO/IEC 17065  gestelde eisen;  

- Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door het College van 
Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL.  

 
De competenties van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. 
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Tabel uit paragraaf 7.2.1 wijzigt als volgt: 
 

 
Certification assessor / 

reviewer 
Site assessor Decision maker 

Basis competentie 

 Kennis van 
bedrijfsprocessen, het 
vakbekwaam kunnen 
beoordelen  

 HBO werk- en denkniveau  

 1 jaar relevante werkervaring 

 MBO werk en denkniveau 

 1 jaar relevante werk ervaring 

 HBO denk- en werkniveau  

 5 jaar werkervaring waarvan 
tenminste 1 jaar m.b.t. 
certificatie 

 Auditvaardigheden  Niet van toepassing 

 Training auditvaardig-heden 

 Minimaal 4 onderzoeken 
waarvan 1 zelfstandig onder 
toezicht 

 Niet van toepassing 

Technische competentie 

Kennis van de BRL 

 kennis van BRL op detail 
niveau en 4 onderzoeken 
betrekking hebbend op de 
specifieke BRL of op BRL´s 
die aan elkaar verwant zijn 

 kennis van BRL op detail 
niveau en 4 onderzoeken 
betrekking hebbend op de 
specifieke BRL of op BRL´s 
die aan elkaar verwant zijn 

 Niet van toepassing 

Relevante kennis van: 

 De technologie voor de 
fabricage van de te 
inspecteren producten, de 
uitvoering van processen 
en de verlening van 
diensten; 

 De wijze waarop producten 
worden toegepast, 
processen worden 
uitgevoerd en diensten 
worden verleend; 

 Elk gebrek wat kan 
voorkomen tijdens het 
gebruik van het product, 
elke fout in de uitvoering 
van processen en elke 
onvolkomenheid in de 
verlening van diensten. 

 Relevant Technische HBO 
werk- en denkniveau 

 specifieke cursussen en 
trainingen (kennis en 
vaardigheden) 

 Technische. MBO werk en 
denkniveau 

 specifieke cursussen en 
trainingen (kennis en 
vaardigheden)  

 Niet van toepassing 

 
 
7.2.2 Kwalificatie 
Tekst uit paragraaf 7.2.2 van wijzigingsblad 2010-10-01 wijzigt als volgt: 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan 
bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaatsvindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn 
vastgelegd. 
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij: 

 Decision maker: kwalificatie van Certification assessors en Site assessors 

 Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van Decision makers. 

 

Model productcertificaat 
Tekst onder “Naam leverancier” uit bijlage 1 Model productcertificaat van wijzigingsblad 2010-10-01 wijzigt als 
volgt: 
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder “Merken” aangegeven 
Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan de in BRL-K911/02 " Afdichtingsmateriaal en –band voor tank en 
leidinginstallaties" d.d. 1998-08-17 en eventuele wijzigingsbladen, gestelde eisen. 
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Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat 
een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 
 
Geldigheid 
Dit wijzigingsblad behoort bij BRL-K911 d.d. 17 augustus 1998. 
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven hoeven niet opnieuw te worden 
uitgegeven. 
 
Bindend verklaring 
Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 1 oktober 2010. 
 
Voorwoord 
Dit wijzigingsblad is opgesteld om bovengenoemde certificatieschema aan de eisen voor conformiteitsbeoordeling 
uit de ISO/IEC 17000 te laten voldoen. Als referentie hiervoor is het toelichtende document T33 van de Raad van 
Accreditatie gebruikt. In dit geval betreft het een verwijzing naar NEN-EN 45011, een beschrijving van het 
onderzoek dat uitgevoerd wordt bij initiële certificatie, een duidelijkere beschrijving hoe beoordeeld moet worden, 
een beschrijving van de wijze waarop bevindingen worden gewogen en gewaardeerd, eisen aan de competenties 
voor personeel betrokken bij het certificatieproces, hoe toezicht wordt gehouden, een modelcertificaat en 
maatregelen voor oneigenlijk gebruik van het merk. 

 

§1.1 Onderwerp 
De tekst wordt aangevuld met: 

Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden is Kiwa gebonden aan de eisen, als 
opgenomen in NEN-EN 45011 die in het hoofdstuk “Afspraken over de uitvoering 
van certificatie” zijn vastgelegd.  
 

De volgende paragraaf wordt toegevoegd: 

§1.4 Certificatiemerk 
Uitvoering van het op gecertificeerde producten aan te brengen certificatiemerk: 
Op de verpakking moet het woordmerk “KIWA” onuitwisbaar worden aangebracht.  
Zie het Kiwa Reglement voor Productcertificatie voor eisen en bepalingen, zoals 
bijvoorbeeld oneigenlijk gebruik van het certificatiemerk. 
 

De volgende paragraaf komt te vervallen: 

§4.4 Externe beoordeling 
Vervangen door paragraaf 7.6 van dit wijzigingsblad. 
 

De volgende hoofdstukken worden toegevoegd: 
 

6 Samenvatting onderzoek en controle 
 
In dit hoofdstuk is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren:  

• Toelatingsonderzoek; 

• Controleonderzoek op producteisen; 

• Controle op het kwaliteitssysteem. 
Daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controleonderzoek door Kiwa zal 
worden uitgevoerd. 

Bda
Blank
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§6.1 Onderzoeksmatrix 
Onderzoek in kader van 

Toezicht door Kiwa na 
certificaatverlening 

Omschrijving eis Artikel 
BRL 

Klasse 

Toelatings-
onderzoek 

Controle Frequentie 

Producteisen 

Algemeen 2.1 2 Ja Ja Ieder bezoek 

Specifieke elektrische 
overgangsweerstand 

2.2 1 Ja Ja Ieder bezoek 

Vormvastheid 2.3 1 Ja Ja Ieder bezoek 

Wateropneming 2.4 1 Ja Ja Ieder bezoek 

Glasovergangstemperatuur 2.5 1 Ja Ja Ieder bezoek 

Adhesie 2.6 1 Ja Ja Ieder bezoek 

Invloed kathodische bescherming 2.7 1 Ja Ja Ieder bezoek 

Bestendigheid tegen thermische 
veroudering 

2.8 1 Ja Ja Ieder bezoek 

Zwichtspanning 2.9 1 Ja Ja Ieder bezoek 

Vormvastheid wikkelband 2.10 1 Ja Ja Ieder bezoek 

Afschuifsterkte wikkelband 2.11 1 Ja Ja Ieder bezoek 

Bestendigheid tegen verzeping 2.12 1 Ja Ja Ieder bezoek 

UV-bestendigheid bovengronds 2.13 2 Ja Ja Ieder bezoek 

Lage temperatuur-afrolproef 
wikkelband 

2.14 2 Ja Ja Ieder bezoek 

Lage temperatuur-flexibiliteitsproef 
wikkelband 

2.15 2 Ja Ja Ieder bezoek 

Druipbestendigheid wikkelband 2.16 2 Ja Ja Ieder bezoek 

Milieu eisen 2.17 3 Ja Ja Ieder bezoek 

Verwerkingsinstructie 2.18 2 Ja Ja Ieder bezoek 

Verpakking, conservering, opslag en 
identificatie 

2.19 2 Ja Ja Ieder bezoek 

Eisen aan het kwaliteitssysteem 

Beheerder van het kwaliteitssysteem 4.1 2 Ja Ja Ieder bezoek 

Interne kwaliteitsbewaking 4.2 2 Ja Ja Ieder bezoek 

Procedures en werkinstructies 4.3 2 Ja Ja Ieder bezoek 

1) De aangegeven controles moeten door de inspecteur of door de leverancier, al dan niet in 
aanwezigheid, van de inspecteur worden uitgevoerd. 

 
Noot: 
Tijdens de controlebezoeken kunnen afwijkingen worden geconstateerd. De 
afwijkingen worden volgens de volgende klassen ingedeeld: 
1 = Kritiek: Deze leiden tot gevaarlijke of onveilige situaties. De leverancier dient 

binnen twee weken, in overleg met de certificerende instelling, corrigerende 
maatregelen te nemen. Overschrijding van deze termijn leidt tot schorsing. 

2 = Belangrijk: Deze zijn op langer termijn invloed op de kwaliteit van het product. De 
leverancier dient binnen drie maanden, in overleg met de certificerende instelling, 
corrigerende maatregelen te nemen. Overschrijding van deze termijn leidt tot 
schorsing. 

3 = Minder belangrijk: Deze afwijkingen zijn minder belangrijk maar dienen wel op 
termijn te worden gecorrigeerd. De toetsing hierop zal bij het eerst volgende 
controlebezoek plaatsvinden. 
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Tijdens het toelatingsonderzoek van het product, dienen type-tests uitgevoerd te 
worden om te bepalen of het product in overeenstemming is met de voorgeschreven 
eisen. De eisen waaraan dient te worden voldaan zijn aangegeven in bovenstaande 
tabel. Bij wijzigingen van het basismateriaal of van leverancier dienen de type-tests 
herhaald te worden. 
 
Tevens wordt het kwaliteitssysteem van de leverancier/producent beoordeeld tijdens 
het toelatingsonderzoek. 
 
Na certificatie zal Kiwa periodiek controlebezoeken uitvoeren om zeker te stellen dat 
de leverancier/producent bij voortduring voldoet aan de eisen van deze 
beoordelingsrichtlijn. Tijdens deze controlebezoeken zullen sommige type-tests 
herhaald dienen te worden. 

§6.2 Controle op het kwaliteitssysteem 
Het kwaliteitssysteem van de producent zal door de Kiwa worden beoordeeld. 

Deze beoordeling omvat ten minste de aspecten die vermeld zijn in het Kiwa-
Reglement voor Productcertificatie. 

 

7 Afspraken over de uitvoering van 
certificatie 

§7.1 Algemeen 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, gelden de algemene 
regels voor certificatie die zijn vastgelegd in het Kiwa-Reglement voor 
Productcertificatie. 
 
In het bijzonder zijn dit: 

• De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te 
onderscheiden naar: 

• De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van 
een aanvraag; 

• De uitvoering van het onderzoek; 

• De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek 

• De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij 
gehanteerde controleaspecten; 

• De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 

• De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk 
gebruik van certificaten, certificatiemerk,pictogrammen en logo’s. 

• De regels bij beëindiging van een certificaat; 

• De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen 
van de certificatie-instelling. 

§7.2 Certificatie personeel 
Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
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• Certificatie Deskundigen : belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek 
en de beoordeling van de rapporten van inspecteurs; 

• Inspecteurs: belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier; 

• Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van 
uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding 
van uitgevoerde controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van 
corrigerende maatregelen. 

§7.2.1 Kwalificatie-eisen 
De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit: 

• Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die 
voldoen aan de in EN 45011 gestelde eisen; 

• Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door 
het College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp 
van deze BRL. 

 
Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn 
vastgelegd. 

 

 
Certificatie-deskundige 
 

 
Inspecteur  
 

 
Beslisser  
 

Opleiding 
Algemeen 

• Relevante techn. HBO 
denk- en werkniveau of 
gelijkwaardig op basis 
van ervaring 

• Interne training 
certificatie en Kiwa 
beleid 

• Training 
auditvaardigheden 

• Techn. MBO werk en 
denkniveau  

• Interne training 
certificatie en Kiwa 
beleid 

• Training auditvaardig-
heden 

• HBO denk- en 
werkniveau  

• Interne training 
certificatie en 
Kiwa beleid 

• Training 
auditvaardig-
heden 

Opleiding - 
Specifiek 

• Specifieke cursussen en 
trainingen (kennis en 
vaardigheden) 

• Specifieke cursussen en 
trainingen (kennis en 
vaardigheden) 

• n.v.t. 

Ervaring - 
Algemeen 

• 1 jaar relevante 
werkervaring 

• 1 jaar relevante werk 
ervaring  

• 4 jaar 
werkervaring 
waarvan ten 
minste 1 jaar 
m.b.t. certificatie 

Ervaring - 
Specifiek 

• kennis van BRL op detail 
niveau en 4 onderzoeken 
betrekking hebbend op 
de specifieke BRL of op 
BRL´s die aan elkaar 
verwant zijn 

• kennis van BRL op detail 
niveau en 4 onderzoeken 
betrekking hebbend op 
de specifieke BRL of op 
BRL´s die aan elkaar 
verwant zijn 

• kennis op 
hoofdlijnen van 
de specifieke BRL 
of op BRL’s die 
aan elkaar 
verwant zijn 

§7.2.2 Kwalificatie 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van 
opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op 
grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij: 

• Beslissers: kwalificatie van certificatie deskundigen en inspecteurs 
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• Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn 
gestelde eisen; 

• Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten 
traceerbaar zijn vastgelegd; 

• Basis voor beslissing: de beslisser over certificaatverlening moet zijn beslissing 
kunnen baseren op de in het rapport vastgelegde bevindingen. 

§7.4 Beslissing over kwaliteitsverklaring 
De beslissing over certificaatverlening moet plaats vinden door een daartoe 
gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is 
geweest. De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd. 

§7.5 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring 
Het productcertificaat moet zijn uitgevoerd conform het als bijlage van deze 
beoordelingsrichtlijn (wijzingsblad) opgenomen model. 

§7.6 Aard en frequentie van externe beoordelingen 
De certificatie-instelling moet controle uitoefenen bij de leverancier/producent op de 
naleving van zijn verplichtingen. Over de aan te houden controlefrequentie beslist het 
College van Deskundigen. De frequentie vastgesteld op 4 controlebezoeken per jaar. 
Bij bedrijven met een gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem is de 
controlefrequentie minimaal 2 controlebezoeken per jaar onder de volgende 
voorwaarden: 
• De eisen van de BRL-K911 dienen aantoonbaar in het kwaliteitsmanagement 

geïntegreerd te zijn; 
• Kiwa gaat ervan uit dat deze eisen in het programma van de interne audits zijn 

opgenomen en dat middels het uitvoeren van deze audits en 
corrigerende/preventieve maatregelen het systeem voor productcertificaten op 
peil wordt gehouden; 

• Het bedrijf dient daartoe jaarlijks een interne evaluatie uit te voeren op de eigen 
procesvoering; 

• Het bedrijf stelt de gedetailleerde rapportages van de interne evaluaties van de 
BRL-K911 beschikbaar bij de audit. 

§7.7 Rapportage aan College van Deskundigen 
Kiwa rapporteert ten minste jaarlijks over de uitgevoerde certificatiewerkzaamheden. 
In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen: 
• Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen);  
• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie;  
• Resultaten van de controles;  
• Opgelegde maatregelen bij tekortkomingen;  
• Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten. 

§7.8 Interpretatie van eisen 
Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn 
gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. 
 

De volgende bijlage wordt toegevoegd, Model productcertificaat: 
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I Model productcertificaat 

Nummer  Vervangt  

    

Uitgegeven  D.d.  

    

    

 

productcertificaat 

 

Afdichtingsmateriaal en –band voor tank- en 
leidinginstallaties 

VERKLARING VAN KIWA  

Met dit conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie afgegeven 
productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen 
bestaat dat de door 

Naam leverancier 
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien 
van het onder “Merken” aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering 

voldoen aan de in BRL-K911/02 " Afdichtingsmateriaal en –band 
voor tank en leidinginstallaties" d.d. 1998-08-17, gestelde eisen. 

 
Kiwa Nederland B.V 

 
ing. B. Meekma 
directeur  
 
Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
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Kiwa®
 productcertificaat  

 
Afdichtingsmateriaal en –band voor tank- en 
leidinginstallaties 
PRODUCTSPECIFICATIE 
De onderstaande producten behoren tot dit certificaat 
afdichtingsmateriaal ondergronds Klasse “laag” of “hoog” 
afdichtingsmateriaal bovengronds 
afdichtingsband ondergronds en bovengronds 

afdichtingsband ondergronds en bovengronds 
TOEPASSINGSGEBIED EN GEBRUIK  

De producten zijn bestemd om te worden toegepast als afdichtingsmateriaal of –band in een ondergrondse of 

bovengrondse situatie. Hierbij kan gedacht worden aan het afdekken van onderdelen van objecten ter 

bescherming tegen milieu-invloeden. Het betreft hier onderdelen zoals koppelingen, flenzen, mangatdeksels, 

hijsogen, thermiet-lassen, flenzen bij deelbare schachten van ondergrondse tankinstallaties, leidingen en 

leidingverbindingen. Door het aanbrengen van afdichtingsmateriaal of –band wordt het te beschermen object 

afgeschermd van water en zuurstof ter voorkoming van corrosie. Doordat een goede verwerking van dit soort 

materialen maatgevend is voor het eindresultaat van de corrosiebescherming is i.v.m. moeilijk bereikbare locaties 

voor een lagere viscositeit gekozen dan de gebruikelijke afdekkingsmaterialen c.q. coatingen. Het betreft hier een 

mengsel van a-polaire semi-vloeibare polymere koolwaterstoffen met een glasovergangstemperatuur van 

tenminste -10°C. Deze materialen bevinden zich bove n de glasovergangstemperatuur in een vloeibare fase zodat 

het materiaal eigenschappen van een vloeistof heeft. 
MERKEN 

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk “KIWA” 
Plaats van het merk: 
Op de stuks verpakking. 
 
De uitvoering van merken is als volgt: 
• onuitwisbaar; 
• duidelijk leesbaar. 

Verplichte aanduidingen: 
• producent/leverancier; 
• adres en telefoonnummer producent/leverancier; 
• de aanduidiging “Type afdichtingsmateriaal/band 

volgens BRL-K911”; 
• type nummer en/of benaming van de 

producent/leverancier; 
• verwijzing naar de verwerkingsinstructies; 
• het woordmerk “Kiwa”; 
• het nummer van het productcertificaat; 
• de uiterste verwekingsdatum; 
• paragraaf 5.2 van de prEN 12 12068; 
• toepassingsgebied; 
• hoeveeheidsvermelding van de inhoud. 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 
1. Inspecteer bij de aflevering of: 

1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 

1.2 het merk en wijze van merken juist zijn; 

1.3 de producten geen zichtbare gebreken 

 vertonen als gevolg van transport en 

 dergelijke. 

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot 

afkeuring overgaat, neem dan contact op met: 

2.1  (Naam leverancier) 

 en zo nodig met: 

2.2 Kiwa 

3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en 

transport de verwerkingsrichtlijnen van de 

producent. 

4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg 

hiertoe www.kiwa.nl. 



 
 

     

 
 














































