KOMO® kwaliteitsverklaring
Recyclinggranulaat
voor toepassing in #
Certificaathouder
«Naam bedrijf»
«Straat bedrijf»
«Plaats bedrijf»
Postbus «nummer»
«Plaats postbus»
Tel. «nummer»
Fax «nummer»«naam bedrijf»

Nummer:
Uitgegeven:
Geldig tot:
Vervangt:
d.d.:

«nummer KV»
«datum»
«onbepaalde tijd / datum»
«oude nummer KV»
«datum»

Productielocatie

Product

«Naam fabriek»
«Straat fabriek»
«Plaats fabriek»

[metselwerkgranulaat/menggranulaat/
betongranulaat/asfaltgranulaat/hydraulisch
granulaat][gradering d/D, grof granulaat, fijn
granulaat]

Mobiele installatie
«Naam mobiele installatie»

Verklaring van «naam CI»
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 2506 d.d. 29-11-2012, inclusief wijzigingsblad d.d.
31-12-2014 afgegeven conform het «naam certificatie reglement».
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij recyclinggranulaat worden periodiek gecontroleerd. Op
basis daarvan verklaart «naam CI» dat:


Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde recyclinggranulaat bij
aflevering voldoet aan de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde technische specificatie, productkenmerken en
®
eisen, mits het recyclinggranulaat voorzien is van het KOMO -merk op een wijze als aangegeven in deze
kwaliteitsverklaring. De essentiele kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm,
maken geen deel uit van deze verklaring.

Voor «naam CI»
«handtekening»
«naam ondertekenaar»

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit «?» pagina’s
Deze kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de
website van «naam CI»: «website CI

Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle

KOMO® kwaliteitsverklaring

«nummer KV»

Recyclinggranulaat
voor toepassing in #

1.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

ONDERWERP


1.2

Deze kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de productcertificatie van:
Recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw.
MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERDOCUMENTEN
De afleveringsbonnen worden gemerkt met:
®
®
 De aanduiding KOMO of het KOMO -merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk
is als volgt:

 Fabrieksmerk of fabrieksnaam
 Productiecode of productiedatum
De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:
 De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer
 De naam van de producent/leverancier
 De productielocatie
 De productnaam
 Productiecode of productiedatum

2.

TERMEN EN DEFINITIES
Niet van toepassing.

3.

PRODUCTKENMERKEN EN EISEN
Het product voldoet aan de in de BRL 2506 vastgelegde producteisen.

4.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Niet van toepassing.

5.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
De vervaardiging van het GWW-werk moet voldoen aan de van toepassing zijnde normen, richtlijnen en/of
paragrafen van de Standaard RAW Bepalingen.

6.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
Niet van toepassing.

7.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
 Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:
─ Geleverd is wat is overeengekomen
─ Het merk en de wijze van merken juist is
─ De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
 In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de
essentiële kenmerken
 De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of
de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring
 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
─ «naam certificaathouder»
En zo nodig met
─ «naam CI»
 Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in deze kwaliteitsverklaring opgenomen
bepalingen.
 Neem de in deze KOMO kwaliteitsverklaring opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften
in acht.
 Controleer of deze kwaliteitsverklaring nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website «website CI»

8.

DOCUMENTENLIJSTFOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

Nadruk verboden
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KOMO® kwaliteitsverklaring

«nummer KV»

Recyclinggranulaat
voor toepassing in #
De van toepassing zijnde versie van in deze KOMO kwaliteitsverklaring genoemde documenten is opgenomen in BRL
2506.

BRL 2506

Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en beton,SGS INTRON
Certificatie BV/ IKOB/BKB BV, d.d. 2012-11-29, met wijzigingsblad d.d. 31-12-2014

St. RAW

Nadruk verboden

Standaard RAW Bepalingen 2010, Stichting CROW, Ede
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