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Infiltratiesysteem
Naam certificaathouder
VERKLARING VAN CI
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering is op basis van BRL 52250 voor
Kunststof leidingsystemen voor de berging en infiltratie van hemelwater d.d. 29 maart 2012
inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014 afgegeven conform het CI voor Productcertificatie.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij Infiltratiesysteem
worden periodiek gecontroleerd en de prestatie van Infiltratiesysteem in zijn toepassing is
beoordeeld en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek gecontroleerd.
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat:
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de/het door de houder van de kwaliteitsverklaring
geleverde Infiltratiesysteem bij aflevering voldoen/t aan de in deze kwaliteitsverklaring
vastgelegde technische specificatie(s) en productkenmerken, mits Infiltratiesysteem voorzien
®
zijn/is van het KOMO -merk op een wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring;
- De/Het Infiltratiesysteem prestaties leveren zoals in deze KOMO-kwaliteitsverklaring zijn
omschreven en, mits:
- Wordt voldaan aan de in deze KOMO-kwaliteitsverklaring omschreven
toepassingsvoorwaarden en technische specificatie(s);
- De verwerking geschiedt overeenkomstig de in deze KOMO-kwaliteitsverklaring
vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden
In het kader van deze KOMO-kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats op de productie van
de overige onderdelen van de Infiltratiesysteem ) of de verwerking van de/het Infiltratiesysteem.

Directeur CI
CI

Deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:
www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.CI.nl om na te gaan of deze kwaliteitsverklaring geldig is.
CI
straat
Postbus
Postcode plaats

Certificaathouder

Tel. ……………..
Fax ……………..
info@CI.nl
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Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle
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Infiltratiesysteem
TECHNISCHE SPECIFICATIE
Onderwerp
Infiltratiesysteem

Productkenmerken
Product voldoet aan BRL52250 voor Kunststof leidingsystemen voor de berging en infiltratie van hemelwater
Het infiltratiesysteem is samengesteld uit de volgende producten volgens BRL 52250.

Product

Kwaliteitsverklaring

Specificatie

Merken
Merken algemeen:
De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk en de overige verplichte aanduidingen volgens de KOMO kwaliteitsverklaringen
van de producten met de toevoeging BRL 52250.
Merken roosters en deksels:
De producten zijn voorzien van de volgende aanduiding:
infiltratie regenwater en/of een waaiermotief.

TOEPASSING EN GEBRUIK
De producten zijn bestemd om te worden toegepast als onderdeel van een infiltratiesysteem voor hemelwater.

LOGISTIEK
De gebruikte producten zijn vastgelegd in de bijlage(n) van de certificatie-overeenkomst.

VERWERKING
Voor de verwerking van de infiltratiesystemen wordt verwezen naar

NPR 3218/ NEN EN 1610 en

de installatierichtlijn van de producent.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER
Inspecteer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten 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.
Keur bij aflevering van de onder “verwerking” vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Certificaathouder
en zo nodig met:
- CI.
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.
Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder “verwerking” genoemde bepalingen.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*
NPR 3218 / NEN EN 1610 Buitenriolering - Aanleg, onderhoud en beproeving van leidingsystemen
* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL
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