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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 Gastec QA 138 d.d. 1 juli 2015. 

De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen hun geldigheid op 6 

mei 2021. 

 

 

Gehele document: 

 

Vervang “Kiwa Reglement voor Productcertificatie” door “Kiwa Reglement voor Certificatie” 

 

 

Bij hoofdstuk 3. Normatieve verwijzingen / referenties, en verwijzingen in andere hoofdstukken: 

 

De verwijzingen naar NEN 3287 en NEN 1087 komen te vervallen.  

 

NEN-EN 14241-1 vervangen door EN 14241-1: 2013 

NEN 2757-1 vervangen door NEN 2757-1: 2019 

 

 

Vervang artikel 13 in zijn geheel door: 

 

13 Montagevoorschrift 

 

Een fabrikant kan ervoor kiezen een separaat installatievoorschrift te maken aangevuld met een 

montagevoorschrift of hij kiest voor een uitgebreid montagevoorschrift, waarin installatieaspecten zijn 

opgenomen. Een installatievoorschrift is bedoeld voor de ontwerper, hierin zijn aspecten opgenomen 

zoals bv de keuze van diameters. Een montagevoorschrift is specifiek voor de monteur/installateur voor 

op de bouwplaats. Een installatievoorschrift mag via oa internet beschikbaar zijn. 

Bij elk systeem moet een in het Nederlands gesteld montagevoorschrift zijn gevoegd. Wordt het systeem 

in meerdere delen geleverd of het voorschrift is opgesplitst in meerdere documenten, dan dient de 

fabrikant ervoor te zorgen dat het document bij een van de essentiële delen is mee verpakt of dat het 

opgesplitste document bij het juiste onderdeel is meeverpakt. 

Hierbij mogen pictogrammen worden toegepast. Deze mogen ook op het product zijn aangebracht, de 

fabrikant dient er voor te zorgen dat de pictogrammen leesbaar en voor één uitleg te gebruiken zijn. 

Producten met CE markering dienen reeds te beschikken over correcte instructies, aanvullend hierop 

dienen minimaal de volgende zaken nog te zijn opgenomen: 

a. een schematische voorstelling van het systeem met de verbindingstechnieken en de wijze van 

monteren en aansluiten van toestellen; 

b. de frequentie en de wijze van inspectie. Aangegeven dient te worden dat het CLV-systeem 

minimaal éénmaal per jaar geïnspecteerd dient te worden. Met name dient aandacht besteed te 

worden aan de inspectie van de opvanginrichting voor het condensatie- en het regenwater, de 

afvoerleiding voor dit water en het sifon; 

c. een verwijzing naar nationale installatienormen waar van toepassing, in verband met het aantal 

toestellen dat aangesloten mag worden, , of een verwijzing naar de EN 13384-2 waarbij via 

berekening dit bepaald kan worden; 

d. de minimale lengte uit de schachtwand van de toevoer- en afvoeraansluitingen (50mm); 

e. bij meer dan 2 aansluitingen per verdieping dient de doorlaat vergroot te worden met het (de) 

oppervlak(ten) van de projectie van de insteeksok(ken); 

f. de wijze van bevestiging van het systeem aan het gebouw (beugelen, steunen); 

g. de aansluiting op riolering van de afvoerleiding van het condensatie- en regenwater; 

h. het beugelen van het CLV-systeem indien het systeem aan de buitenzijde van de gevel is 

2
5

5
/1

3
0
1

0
4

 



 

 

 - 2 - 

aangebracht; 

i. aangegeven op welke wijze bevriezing van het condensatiewater voorkomen kan worden indien 

het CLV-systeem aan de buitenzijde van de gevel wordt aangebracht (bijvoorbeeld door isoleren 

en/of verwarmingselement aanbrengen); 

j. aangeven op welke wijze voorkomen kan worden dat gevormde ijspegels gevaar op kunnen 

leveren indien het CLV-systeem aan de buitenzijde van de gevel wordt aangebracht; 

k. indien expliciet vermeld wordt dat het systeem niet aan de buitenzijde van de gevel mag worden 

aangebracht vervallen h, i, en j. 
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Vervang in Annex IV het model certificaat door: 

 
 

Bindend verklaring 

Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 1 februari 2021. 

 


