KOMO® productcertificaat
nummer
vervangt

: 1388-16-K
: 1388-16-K
d.d. 15 februari 2016

uitgegeven : 1 september 2016
geldig tot : Onbepaald

E-BODEMAS
E-bodemas

Certificaathouder:

Vliegasunie B.V.

Verklaring van Kiwa :
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9302 deel 1 "E-bodemas" d.d. 10 juli 2008, inclusief
wijzigingsblad d.d. 22 juli 2016 afgegeven conform Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij E-bodemas worden periodiek
gecontroleerd.
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de
certificaathouder geleverde E-bodemas bij aflevering voldoet aan de in de BRL vastgelegde eisen,
®
mits E-bodemas voorzien is van het KOMO -merk op een wijze als aangegeven in dit
productcertificaat.
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen
onderdeel uit van deze verklaring.

Luc Leroy
Kiwa

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit productcertificaat geldig is.
Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
2288 EA Rijswijk
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
T
088 998 44 40
E
bmc@kiwa.nl
W www.kiwa.nl

Bedrijf:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg

Producent:
ENGIE Energie Nederland N.V.
Centrale Rotterdam
Missouriweg 69
3199 LB Rotterdam

Leverancier:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg

pagina : 1 van 2

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

®

KOMO productcertificaat 1388-16-K

pagina 2 van 2

TECHNISCHE SPECIFICATIE
Onderwerp
E-bodemas is bedoeld om te worden toegepast in ongebonden toepassingen op of in de bodem.
Productkenmerken
E-bodemas voldoet aan de in BRL 9302 vastgelegde producteisen.

Merken
De uitvoering van dit merk is als volgt:
De producten worden gemerkt met het nevenstaande KOMO®-merk van ten minste 10 x 10 mm op het
verlaaddocument op basis van BRL 9302 deel 1 gecertificeerde E-bodemas.

Het merk en de productiedatum worden geplaatst op de afleverdocumenten
Verplichte aanduidingen:
- naam leverancier/producent
- productielocatie
- datum van belading en aflevering
- massa van de lading en de scheepsnaam of het kenteken van de vrachtauto
- adres van de producent
- naam van het product
- levering inclusief/exclusief transport
- nummer van dit productcertificaat

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Inspecteer bij aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Vliegasunie B.V.
en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN
Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO®
productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende
verplichte prestatieverklaring.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*
* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL

