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VERKLARING VAN KIWA
Met dit op basis van BRL K14015 "Veiligheidsbeoordeling van Installaties" d.d. 2012-07-15, conform het
Kiwa-Reglement voor Certificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd
vertrouwen bestaat dat de door

Normec AquaServa B.V.
verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties
voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht
conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in
de BRL zijn vastgelegd.

294/171015

Ronald Karel
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Onderneming

Sir Winston Churchilllaan 273

Normec AquaServa B.V.

Postbus 70

Folkert Elsingastraat 42

2280 AB RIJSWIJK

3067 NW ROTTERDAM

Tel. 088 998 44 00

Tel. 088-006 25 00

Fax 088 998 44 20

Fax 088-006 25 99

info@kiwa.nl

Info-aquaserva@normec.nl

www.kiwa.nl

www.normecaquaserva.nl

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:
• kwaliteitssysteem
• proces
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TECHNISCHE SPECIFICATIE
Algemene beschrijving van het proces
Het beoordelen van de veiligheidsaspecten aan voorzieningen en installaties in woongebouwen op basis van checklisten in
overeenstemming met de daarvoor gestelde proceseisen in Kiwa BRL-K14015: 15-7-2012 alsmede het rapporteren van de status van de
beoordeelde voorzieningen aan de opdrachtgever.
Processpecificatie
Gecertificeerd voor het uitvoeren van veiligheidsbeoordelingen conform de scope vermeld op blad 1 van dit certificaat.
WENKEN VOOR DE AFNEMER
Inspecteer bij aflevering of:
• geleverd is wat is overeengekomen;
• de output van het proces geen zichtbare gebreken vertoont.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
• Normec AquaServa 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.

