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Verklaring van CI
Deze kwaliteitsverklaring voor procescertificatie is op basis van BRL 9921 ‘Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond,
controle en onderhoud’ d.d. 04-11-2014, afgegeven conform het CI Reglement voor Certificatie.
Het kwaliteitssysteem en bedrijfsprocessen van producent worden periodiek gecontroleerd tegen de eisen uit de BRL 9921.

Scope
Deze kwaliteitsverklaring betreft de volgende werkzaamheden van de producent
<< aangeven welke onderdelen relevant zijn voor het bedrijf en vallen onder dit procescertificaat>>
De scope kan variëren tussen plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud van speeltoestellen of beperkt zijn tot
a) plaatsing speeltoestellen,
b) aanleg ondergrond,
c) controle speeltoestel en/of ondergrond,
d) onderhoud speeltoestel en/of ondergrond,
of een willekeurige combinatie van a t/m d.

Op basis daarvan verklaart CI dat:
 het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent verrichte werkzaamheden, genoemd onder
bovenstaande scope, bij voortduring aan de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde (product-) en processpecificaties
voldoen, mits
o in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht op een wijze als aangegeven
in deze kwaliteitsverklaring;
o het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL 9921 zijn vastgelegd.
Voor CI
Deze kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: http://www.komo.nl.
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;
raadpleeg hiertoe de CI-website.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 bladzijden.
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PROCESSPECIFICATIE

1.1

Specificatie
Het door de producent uitgevoerde proces terzake van: plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud
voldoet aan de BRL 9921 ‘Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud’.
Dit houdt onder andere in dat de processen voldoen aan de plaatsings- en onderhoudsvoorschriften van de
fabrikant van de speeltoestellen en aan onderstaande (publiekrechtelijke) regelgeving en normen.
- Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen Stb. 1996, 474; Stb. 1998, 646; Stb. 2000, 161, 476; Stb. 2002,
352; Stb. 2003, 315, 339; Stb. 2006, 164; Stb. 2008, 388; Stb. 2009, 500; Stb. 2010, 23; Stb. 2012, 110
- Nadere regels attractie- en speeltoestellen Stcrt. 1997, 33; Stcrt. 1998, 239; Stcrt.1999, 18; Stcrt. 2000, 207;
Stcrt. 2001, 215; Stb. 2003, 339; Stcrt. 2003, 102, 157; Stcrt. 2006, 108; Stb. 2008, 388; Stcrt. 2008, 161;
Stcrt. 2009, 17769; Stcrt 2014, 11459
- Besluit bodemkwaliteit Stb. 2007, 469, 571; Stb. 2008, 160; Stb. 2009, 389, 500, 535, 549; Stb. 2010, 144,
231, 696, 781, 879; Stb. 2011, 103, 104; Stb. 2012, 63, 156, 164, 268; Stb. 2013, 112
- Regeling bodemkwaliteit; Stcrt 2007, 247; Stcrt 2008, 122, 196, 249; Stcrt 2009, 67, 17187, 19723; Stcrt 2010,
5673, 8546, 18160; Stcrt 2011, 5769, 12541, 22100; Stb 2012, 156, 268, 643; Stcrt. 2012, 4589, 6111, 11807,
13123, 21101, 22335; Stcrt. 2013, 11037, 23617, 26827, 31950; Stcrt. 2014, 6579
- NEN-EN 1176-1:2008 Speeltoestellen en bodemoppervlak
Deel 1: Algemene veiligheideisen en beproevingsmethoden
- NEN-EN 1176-2:2008 Speeltoestellen en bodemoppervlakken
Deel 2: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor schommels
- NEN-EN 1176-3:2008 Speeltoestellen en bodemoppervlakken
Deel 3: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingmethoden voor glijbanen
- NEN-EN 1176-4:2008 Speeltoestellen en bodemoppervlakken
Deel 4: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor kabelbanen
- NEN-EN 1176-5:2008 Speeltoestellen en bodemoppervlakken
Deel 5: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor draaitoestellen
- NEN-EN 1176-6:2008 Speeltoestellen en bodemoppervlakken
Deel 6: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor wiptoestellen
- NEN-EN 1176-7:2008 Speeltoestellen en bodemoppervlakken
Deel 7: Leidraad voor de plaatsing, controle, onderhoud en gebruik
- NEN-EN 1176-10:2008 Speeltoestellen en bodemoppervlak
Deel 10: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor geheel
omheinde speeltoestellen
- NEN-EN 1176-11:2014 Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen
Deel 11: Aanvullende bijzondere veiligheideisen en beproevingsmethoden voor ruimtelijke netstructuren
- NEN-EN 1177:2008 Schokabsorberende bodemoppervlakken van speelplaatsen
Bepaling van de kritische valhoogte
- BRL 1801 Betonmortel d.d. 8-4-2013 + Wijzigingsblad d.d. 07-01-2014
- BRL 2313 Betontegels d.d. 1-1-2005 + Wijzigingsblad d.d. 15-12-2008
- BRL 9335 Grond d.d. 29-4-2013 + Wijzigingsblad d.d. 01-5-2013

1.2

Merken
Geplaatste speeltoestellen worden gemerkt met:
- beeldmerk KOMO® (zie voorblad);
- kwaliteitsverklaring nummer «nummercertificaat»
Naast de kwaliteitsverklaring dient de producent ervoor zorg te dragen, dat:
- een logboek per speeltoestel is verstrekt, dan wel het logboek op grond van geleverde informatie adequaat
kan worden bijgewerkt;
- de processen worden afgerond door middel van een opleverings- of een inspectierapport.
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WENKEN VOOR DE AFNEMER

2.1

Bij oplevering inspecteren of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het productcertificaat van de fabrikant van het speeltoestel en/of het merk van goedkeuring en
de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke;
- plaatsingsvoorschriften en/of onderhoudsvoorschriften beschikbaar zijn
- de uitgevoerde processen geen tekortkomingen vertonen.
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
«Naambedrijf»
en zo nodig met:
de certificatie instelling

2.2

De orderbevestiging
De producent moet een opdracht schriftelijk vastleggen in een orderbevestiging, waarbij wordt aangegeven
welk(e) proces(sen) onder de kwaliteitsverklaring uitgevoerd zullen worden.

2.3

Kwaliteitsverklaring
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van de
volledige kwaliteitsverklaring.

2.4

Geldigheidscontrole
Controleer of de kwaliteitsverklaring nog geldig is; raadpleeg de CI-website:.

