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Kiwa Covenant: Ultieme kwaliteitswaarborg
Kiwa helpt producenten zich te onderscheiden in de markt met het Kiwa
Covenant

Als producent ben je overtuigd van de kwaliteit
van je product, maar hoe overtuig je de klant
ervan? Kiwa heeft hiervoor de perfecte tool
ontwikkeld: het Kiwa Covenant. In het
covenant staan alle kwaliteitseisen voor het
betreffende product beschreven, waarop Kiwa
toetst en certificeert. Hiermee krijgt de
producent een transparante, onafhankelijke
kwaliteitswaarborg, waarmee hij kan aantonen
dat het product doet, wat het moet doen.
Voordelen
Het covenant is vooral bedoeld voor
innovatieve producten en diensten, waarbij de
gebruikelijke certificatie niet mogelijk is. Groot
voordeel van deze nieuwe kwaliteitswaarborg
is dat het relatief snel geregeld kan worden.
De ontwikkeling van een BRL duurt ongeveer
één tot twee jaar en een Europese norm zelfs
vijf tot zeven jaar. Een Kiwa Covenant kan al
binnen drie tot vier maanden klaar zijn,
afhankelijk van de duur van de testen. Wel zo
handig als je snel een nieuw product wilt
introduceren op de markt en de klant wilt
overtuigen van de kwaliteit ervan.

-

-

Als beide partijen het eens zijn over de
inhoud, kan het covenant worden
afgesloten;
Na afsluiting van het covenant doet Kiwa
de kwaliteitsborging op de afgesproken
frequentie.

Het covenant is zowel op nationaal als
opinternationaal niveau te gebruiken. Dit soort
overeenkomsten zullen in de toekomst vaker
worden afgesloten omdat ze snel en heel
gericht kunnen worden opgesteld. Het biedt de
producent de mogelijkheid om zijn producten
in korte tijd door een onafhankelijke partij te
laten certificeren.
Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met:
Jaap Havinga, jaap.havinga@kiwa.nl
of castor@kiwa.nl

Een ander groot voordeel van het covenant is
dat het een goede marketingtool is gebleken.
Je wilt je als producent toch graag
onderscheiden in de markt. Ook daarvoor is
het covenant de aangewezen methode. Je
kunt te allen tijde de kwaliteit van het product
aantonen. Alles is volkomen transparant en
gecontroleerd. Het is een goed instrument om
de omzet te kunnen vergroten.
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Procedure
De procedure om het Kiwa Covenant te
verkrijgen is verdeeld in vier stappen:
In samenwerking met de
certificatiedeskundige van Kiwa stel je de
producteigenschappen vast;
Deze worden getoetst aan de
vastgestelde eisen en vervolgens
beschreven;

Zie ook Kiwa Service Portal

