KOMO® attest
Toepassing van «naam
product/systeem»

Nummer: «KV-nummer »
Uitgegeven:
«datum»
Geldig tot: «datum» 1
Vervangt: «oude KV-nummer» 2
d.d.:
«datum» 2

Attest houder
«Naam bedrijf»
«Straat bedrijf»
«Plaats bedrijf»
Postbus «nummer» 2
«Plaats postbus» 2
Tel. «nummer»
Fax «nummer» 2

Verklaring van «naam CI»
Dit attest is op basis van BRL «nummer BRL» «naam BRL» dd. «datum BRL» «inclusief
wijzigingsblad dd. «datum WB»»2, afgegeven conform het «naam certificatie reglement» van
«naam CI».
De prestatie van «naam product/systeem» in zijn toepassing als «naam toepassing» «is/zijn»
beoordeeld «in relatie tot het Bouwbesluit»2 en de uitgangspunten voor de beoordeling worden
periodiek herbeoordeeld.
Op basis daarvan verklaart «naam CI» dat:
«De/Het» met deze «naam product/systeem» samengestelde «naam bouwdeel» de
prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest «en «naam bouwdeel» voldoen aan de in
dit attest opgenomen eisen van het Bouwbesluit»2, mits:
○ Wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie en
toepassingsvoorwaarden
○ De vervaardiging van «naam bouwdeel» geschiedt overeenkomstig de in dit attest
vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.
In het kader van dit attest vindt geen controle plaats van de productie van «naam
product/systeem», noch op de samenstelling van en/of montage in «naam bouwdeel».
Voor «naam CI»

«handtekening»
«naam ondertekenaar»

1

Maximaal 5 jaar
Indien van toepassing
3 Indien van toepassing, de betreffende regelgeving(en)
2

Dit attest bestaat uit «?» pagina’s
Dit attest is voorts opgenomen op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Toepassers van dit attest wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg
hiertoe de website van «naam CI»: «website CI»

Regelgeving 3

Beoordeeld is:
• Eenmalig prestatie
in de toepassing
Herbeoordeling elke
5 jaar

KOMO® attest

«nummer KV»

Toepassing van «naam product/systeem»
1.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 ONDERWERP
Dit attest heeft betrekking op de prestaties van «naam product/systeem» voor de
toepassing als «omschrijving toepassing».
1.2 SPECIFICATIE PRODUCT KENMERKEN
De uitspraken in dit attest voor «naam product/systeem» als toepassing in «naam
bouwdeel» zijn geldig indien het product voldoet aan de onderstaande voorwaarden:
Kenmerk

Bepalingsmethode Eis BRL

…………..

≤ …….

…………..

≥ …..

…………..

…… - ……

…………..

Klasse ≥ …..

2.

TERMEN EN DEFINITIES 3
«Termen en definities die moeten worden opgenomen»

3.

PRESTATIES IN DE TOEPASSING

3.1 PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT 3
Het hoofdstuk moet beginnen met een overzichtstabel van de Bouwbesluit aansluitingen die in het attest worden
opgenomen. De BRL geeft aan welke aansluitingen moeten c.q. kunnen worden opgenomen. De lay-out van deze
tabel is als volgt:

afdeling
Bouwbesluit

Bepalingsmethode Grenswaarde Prestatie

Opmerking i.v.m. de
toepassing

«Tekst t.a.v. BB-aansluitingen»
3.2 PRESTATIES OP GROND VAN «REGELGEVING» 4 IN DE TOEPASSING 5
«Tekst vastgestelde prestaties i.v.m. vermelde regelgeving
3.3 «OVERIGE» 6 PRESTATIES IN DE TOEPASSING 7
«Tekst vastgestelde prestaties in de toepassing»

3

Indien aan het Bouwbesluit wordt aangesloten
Naam regelgeving anders dan het Bouwbesluit
5 Indien aan andere regelgeving wordt aangesloten
6 Indien aangesloten is aan het Bouwbesluit en/of andere regelgeving
7 Verplicht indien géén Bouwbesluit-aansluiting wordt opgenomen
4

Nadruk verboden
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«nummer KV»

Toepassing van «naam product/systeem»
3.4 VOORWAARDEN TOEPASSING 8
«Tekst toepassingsvoorwaarden»
3.5 VOORWAARDEN VERWERKING
«Tekst verwerkingsvoorwaarden»
3.6 WENKEN VOOR DE AFNEMER 9
 Controleer bij aflevering of «de/het» «naam product/producten/bouwdeel/bouwsysteem»
«voldoet/voldoen» aan de in dit attest opgenomen specificatie en
toepassingsvoorwaarden.
 Controleer of dit attest nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website van «website CI»
 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op
met
─ «naam certificaathouder»
En zo nodig met
─ «naam CI»
3.7 DOCUMENTENLIJST 10
«Lijst met documenten en publicatiedatum zoals die zijn vermeld in het attest»
Bouwbesluit 2012
Stb. 2011,416 laatst gewijzigd Stb. «jaar, volgnr.» 11
Regeling Bouwbesluit 2012 Stcrt. 2011, 23914 laatst gewijzigd Stcrt. «jaar, volgnr.» 11
«Naam regelgeving»
«plaats publicatie» «jaar, volgnr.» laatst gewijzigd «jaar,
volgnr.» 12

8

Indienvoorwaarden voor de toepassing worden vermeld, deze mogen worden vermeld bij de betreffende prestaties.
Vanwege de controle door toepassers wordt aanbevolen om deze in een separate par. op te nemen.

9

De indeling en tekst van dit hoofdstuk is een voorbeeld
Facultatief, indien aan regelgeving wordt aangesloten verplicht
11 Indien het Bouwbesluit van toepassing is dit verplicht
12 Verplicht indien wordt aangesloten bij regelgeving
10

Nadruk verboden
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