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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 83-3, -4 en -5 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. Toepassingsgebied, en verwijzingen in andere hoofdstukken: 

 

De verwijzing naar NEN 2757 komt te vervallen.  

 

 

Bij hoofdstuk 4. Normatieve verwijzingen / referenties, en verwijzingen in andere hoofdstukken: 

 

De verwijzingen naar NEN 2757-1, NEN 3287, NEN 3213, NEN 3215 en NPR 3378 komen te vervallen.  

 

NEN-EN 1443 vervangen door EN 1443: 2019 

NEN-EN 1856-1 vervangen door EN 1856-1: 2009   

NEN-EN 1856-2 vervangen door EN 1856-2: 2009   

NEN 6062 vervangen door NEN 6062: 2017 

 

 

Vervang artikel 13 in zijn geheel door: 

 

13 Montagevoorschrift 

 

Bij elke verpakkingseenheid, behalve bochten verlopen en pijpen langer dan 1 meter (zie opmerking) , 

moet een in het Nederlands gesteld montagevoorschrift zijn gevoegd of op de verpakkingseenheid zijn 

aangebracht . Hierbij mogen pictogrammen worden toegepast. Producten met CE markering dienen reeds 

te beschikken over correcte instructies, aanvullend hierop dienen minimaal de volgende zaken nog te zijn 

opgenomen: 

- een verwijzing naar nationale installatienormen, waar van toepassing; 

- de wijze van beugelen; uit het voorschrift moet blijken welke beugels toegepast dienen te worden; 

- dat de onderdelen over een lengte van > 40mm (of door de fabrikant opgegeven minimale lengte) in 

elkaar geschoven dienen te worden; 

- dat bij toepassing van een schuifstuk voor inspectiedoeleinden het gedeelte van het insteekeinde van 

pijpen dat in de figuren 1 en 4 is aangeduid met h slechts over een lengte van 50 mm mag worden 

gemonteerd. Zodoende komt na volledig verschuiven een inspectieopening boven de 

toestelaansluitstomp beschikbaar. Deze aanwijzing mag ook middels een instructie op een 

productsticker zijn aangebracht; 

- het minimale afschot naar het toestel dient 50 mm/m of 3 graden te bedragen. 

 

Opmerking: de uitzondering is gemaakt om er voor te zorgen dat er geen overtollige handleidingen 
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ongebruikt op de bouwplaats rondslingeren. De gedachte is dat er alleen bij essentiële systeemonderdelen een 

handleiding meegeleverd wordt. 

 

 

Vervang in Annex 4 van BRL GASTEC QA 83-3, in Annex 3 van BRL GASTECQA 83-4 en in Annex 3 van BRL 

GASTEC QA 83-5 het model certificaat door (hierbij staat de vermelde “X” voor de desbetreffende BRL zijnde: 3, 4 

of 5): 

 
 

Bindend verklaring 

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

 


