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INGANGSCONTROLE EN OPSLAG VAN MATERIALEN

Hoofdgroep
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Onderwerp

Aspect

Methode

Frequentie

Registratie

(Staal)vezels (3)

Juiste productsoort vlg.
NEN-EN 14889-1 en BRL
5061

Visueel en verificatie
gegevens op ontvangstbon

Elke levering

Ja (1)

Treksterkte vlg. NEN-EN
1916 art. 4.1.1 (buizen) of
NEN-EN 1917 art. 4.1.1
(putten)

Verificatie productinformatieblad (CE
markering)

Toetsen op geldigheid en Ja (6)
bij nieuwe leverancier

Verificatie certificaat vlg.
BRL 5061
of
Keuringsrapport vlg.
NEN-EN 10 002-01

Bij nieuwe leverancier

Ja (2)

Eénmalig per type

Ja (2)

Visueel en verificatie
gegevens op ontvangstbon

Elke levering

Ja (1)

productinformatieblad

Eénmaal per type

Ja

Opslag

visueel

Eénmaal per week

Ja (5)

Juiste productsoort vlg.
NEN 6008 (NEN-EN 10080)
(en eventuele nadere eisen
uit betreffende norm cq.
BRL)

Visueel en verificatie
gegevens op ontvangstbon,
walsmerk en/of label

Elke levering

Ja (1)

Verificatie certificaat vlg.
BRL 0501

Bij nieuwe leverancier

Ja (2)

Opslag vlg. NEN 6722 art.
10.1

Visueel

Eénmaal per week

Ja (5)

Vorm en afmeting

Visueel en d.m.v. meting
a.d.h.v. gewaarmerkte
tekening

Elke levering

Ja (1)

Verificatie certificaat vlg.
BRL 0503

Bij nieuwe leverancier

Ja (2)

Opslag vlg. NEN 6722 art.
10.1

Visueel

Eénmaal per week

Ja (5)

Juiste productsoort (en
eventuele nadere eisen uit
betreffende norm cq. BRL)

Visueel en verificatie
gegevens op ontvangstbon,
stuklijst e.d., KOMO-merk

Elke levering

Ja (1)

Verificatie certificaat

Bij nieuwe leverancier

Ja (2)

Juiste productsoort vlg.
interne specificaties
(NEN 6722 art. 13.4.1 en
eventuele nadere eisen uit
betreffende BRL)

Verificatie gegevens op
ontvangstbon

Elke levering

Ja (1)

Verificatie keuringsrapport

Bij nieuwe leverancier en Ja (2)
wijziging type

Juiste productsoort (en
eventuele nadere eisen uit
betreffende BRL)

Verificatie gegevens op
ontvangstbon, stuklijst e.d.

Elke levering

Ja (1)

Verificatie certificaat vlg.
BRL 2013 (afvalwater) resp.
BRL K17504 (drinkwater)

Bij nieuwe leverancier

Ja (2)

Opslag

Visueel

Elke levering

Ja (5)

Juiste productsoort

Verificatie gegevens op
ontvangstbon, stuklijst e.d.

Elke levering

Ja (1)

Afmetingen

Meting

Elke levering

Ja (4)

Cementgebonden
afstandhouders

Verificatie certificaat vlg.
BRL 2817

Bij nieuwe leverancier

Ja (2)

Bekistingsolie (3)

Wapeningsstaal (3)

Geprefabriceerde wapening
(3)

Inlaatmoffen/
aansluitstompen (3)

Hijsvoorzieningen (3)

Rubber (3)

In te storten/mee te leveren
artikelen (3)

Juiste productsoort

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, cq. inschrijven in
overzichtslijst
(2) Keuringsrapport of (attest-met) productcertificaat
(3) Per productieplaats vast te leggen in het dossier Technische Specificatie
Kiwa Nederland B.V, 1 januari 2012

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking
(5) Alleen bij afwijkingen
(6) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels
stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa documenten van de leverancier of op de
etiketten bij de producten

RAAM SCHEM A-IKB
MODULE
Betonnen Leidingsystemen
blad 2 van 3

Hoofdgroep
M9

Onderwerp

Aspect

Methode

Frequentie

Registratie

Plaatstaal (3)
(plaatstalen kernbuizen)

Juiste productsoort vlg.
BRL K260 art. 2.4.1.6,
BRL 5231 art. 5.1.1.6

Verificatie gegevens op
ontvangstbon

Elke levering

Ja (1)

Verificatie keuringsrapport
leverancier

Elke levering

Ja (2)

Visueel en d.m.v. verificatie
Elke levering
gegevens op ontvangstbon en
label

Ja (1)

Verificatie certificaat

Bij nieuwe leverancier

Ja (2)

juiste lengte

Meting

Elke levering 10 draden

Ja (4)

Opslag vlg. NEN 6722 art.
11.2.1

Visueel

Eénmaal per week

Ja (5)

Juiste productsoort

Visueel en d.m.v. verificatie
Elke levering
gegevens op ontvangstbon en
label

Ja (1)

Verificatie certificaat

Bij nieuwe leverancier

Ja (2)

Visueel

Eénmaal per week

Ja (5)

M10 Langsdraden van
voorspanstaal (3)
(voorgespannen buizen)

M11 Wikkeldraad van
voorspanstaal (3)
(voorgespannen buizen)

Juiste productsoort

Opslag vlg. NEN 6722 art.
11.2.1
M12 Bandstaal(spieprofielring) (3) Juiste productsoort
(voorgespannen buizen)

Visueel en d.m.v. verificatie
Elke levering
gegevens op ontvangstbon en
label

Ja (1)

M13 Verankeringen (3)
(voorgespannen buizen)

Juiste productsoort

Visueel en d.m.v. verificatie
Elke levering
gegevens op ontvangstbon en
label

Ja (1)

M14 Reparatiemateriaal (3)

Juiste productsoort

Visueel en d.m.v. verificatie
gegevens op ontvangstbon,
stuklijst etc.

Elke levering

Ja (1)

Productinformatieblad en
verwerkingsvoorschriften

Eénmaal per type

Ja

Visueel

Eénmaal per maand

Ja (5)

Juiste productsoort vlg. BRL Verificatie gegevens op
9203 (en eventuele nadere ontvangstbon
eisen uit betreffende BRL)
Verificatie certificaat

Elke levering

Ja (1)

Bij nieuwe leverancier

Ja (2)

Passing

Visueel

Eénmaal per dag

Ja (5)

Openingshoek
rooster/deksel (kolken)

Visueel vlg. NEN 7067 art. 6.3 Eénmaal per dag

Ja (5)

Juiste productsoort (en
eventuele nadere eisen uit
betreffende BRL)

Verificatie gegevens op
ontvangstbon

Elke

Ja (1)

Verificatie certificaat

Bij nieuwe leverancier

Ja (2)

Juiste productsoort

Verificatie gegevens op
ontvangstbon

Elke levering

Ja (1)

Passing

Visueel

Eénmaal per dag

Ja (5)

Juiste productsoort

Verificatie gegevens op
ontvangstbon, stuklijst e.d.

Elke levering

Ja (1)

Houdbaarheidsdatum
M15 Gietijzeren afdekkingen (3)

M16 Gietijzeren onderdelen voor
kolken (3)
Vergrendeling,
aansluitstomp, stankscherm
M17 Scharnierpennen (3)
(kolken)

M18 Ankerhaken (3)
(kolken)

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, cq. inschrijven in
overzichtslijst
(2) Keuringsrapport of (attest-met) productcertificaat
(3) Per productieplaats vast te leggen in het dossier Technische Specificatie
Kiwa Nederland B.V, 1 januari 2012

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking
(5) Alleen bij afwijkingen
(6) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels
stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa documenten van de leverancier of op de
etiketten bij de producten
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Hoofdgroep

Onderwerp

Aspect

M19 Ingekochte afdekplaten,
Juiste productsoort vlg. BRL
tussenstukken, conussen en
Besluit bodemkwaliteit
opzetstukken (3)
(olie-en vetafscheiders)
Afmetingen en beton

Methode

Frequentie

Registratie

Verificatie ontvangstbon

Elke levering

Ja (1)

NL-BSB certificaat
merking

Bij nieuwe leverancier
Elke levering

Ja (2)

Verificatie keuringsrapport
producent

Elke levering

Ja (2)

Meting

1 per levering per type

Ja (4)

Elke levering

Ja (1)

M20 Bekledingsmateriaal (3)
(putten, olie- en
vetafscheiders)

Coating/lining:
Juiste productsoort

Verificatie ontvangstbon

Bestandheid tegen
chemicaliën (olie- en
vetafscheiders)

NEN-EN 858 art. 8.1.3 en
1 x per 5 jaar en bij wijzi8.1.4 cq.
ging beschermlaag
NEN-EN 1825 art. 8.1.4 en 8.2

Ja (2)

M21 Geprefabriceerde bekleding
(3) (olie- en vetafscheiders)

Juiste productsoort

Verificatie ontvangstbon en
keuringsrapport leverancier

Elke levering

Ja (1)

Lassen

Visueel

Elke levering

Ja (5)

Afmetingen

Meting

Elke levering

Ja (5)

Gelijkmatige verdeling
verankeringen

Visueel

Elke levering

Nee

Bestandheid tegen
chemicaliën

NEN-EN 858 art. 8.1.3 en
1 x per 5 jaar en bij wijzi8.1.4 cq.
ging lining
NEN-EN 1825 art. 8.1.4 en 8.2

Ja (2)

Juiste productsoort

Verificatie ontvangstbon

Elke levering

Ja (1)

Afmetingen

Meting

Eén vlotter per levering
per type

Ja (1)

Tarrering en merking

Meting/weging

Elke vlotter

Ja (4)

Afdichting vlotter vlg.
NEN-EN 858 art. 6.5.3

In- of externe beproeving vlg.
NEN-EN 858 art. 8.3.2

Typetest per type en
dichtheid

Ja (2)

M22 Vlotter (3)
(olie-afscheiders)

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, cq. inschrijven in
overzichtslijst
(2) Keuringsrapport of (attest-met) productcertificaat
(3) Per productieplaats vast te leggen in het dossier Technische Specificatie
Kiwa Nederland B.V, 1 januari 2012

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking
(5) Alleen bij afwijkingen
(6) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels
stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa documenten van de leverancier of op de
etiketten bij de producten

