Assessment programma

Reglementen(en)

Normeisen

Documentatiebeoordeling
Implementatiebeoordeling
Afwijkingen voorgaande audit
Organisatie:
- § 6.2, Beheerder van het kwaliteitssysteem
Specifieke product(ie)-eisen BRL 4101 deel 6:
- § 5.3.1 t/m 5.3.5, Product-eisen
- § 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.3.6 en 5.3.7, Product-eisen
Algemene (prestatie)-eisen: BRL 4101 deel 1:
- H4, Bouwbesluit
- § 5.2, Zie product-BRL
- § 5.3, Zie product-BRL
- § 5.4, Stijfheid en doorbuiging
- § 5.5, Weerstand tegen schokken (Facultatief)
- § 5.6, Milieuprofiel van het product (Facultatief)
- § 5.7, Certificatiemerk
Eisen aan het kwaliteitssysteem:
- § 6.3, Interne kwaliteitsbewaking / kwaliteitsplan
- § 6.4, Beheersing laboratorium- en meetapparatuur
- § 6.5, Procedures en werkinstructies
- § 6.6 Overige eisen aan het kwaliteitssysteem, BRL 4101 deel 1
- § 6.6 Overige eisen aan het kwaliteitssysteem, BRL 4101 deel 6
Overige: Correct gebruik van certificaat, merken, logo’s en pictogrammen

Controlebezoek
1 t/m X (b)

Toepassingsgebied

BRL 4101 deel 01 d.d. 15 oktober 2012 inclusief wijzigingsblad d.d.
31 december 2014
BRL 4101 deel 06 d.d. 2 januari 2013 inclusief wijzigingsblad d.d.
31 december 2014
Gevelbekleding met profielen/platen uit geschuimd PVC-UE met eventuele
PVC-U deklaag
Kiwa Reglement voor Certificatie
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Toelichtingen:
(a) Bij wijzigingen van de BRL en/of in (de samenstelling van) het product en/of toevoegingen van producttypen, wordt op basis van de
wijzigingen bepaald welke normeisen specifiek moeten worden herbeoordeeld.
(b) Frequentie bedraagt 4 bezoeken per jaar. Deze frequentie kan met twee bezoeken worden gereduceerd naar een minimum van 2
bezoeken per jaar. De producent dient daarvoor in het bezit te zijn van een certificaat op basis van NEN-EN-ISO 9001 met een aan
de BRL gerelateerde scope, verleend door een geaccrediteerde instelling.
X1 Aspect dient minimaal 1x per jaar te worden beoordeeld. De assessor stelt vast welk(e) controlebezoek(en) passend zijn.
(F) Normeis wordt uitsluitend beoordeeld wanneer deze deel uitmaakt van de (te verlenen) kwaliteitsverklaring.
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