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KO RRELVORMIG MATERIAAL
met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m3

Sanders en Geraedts B.V.
VERKLARING VAN KIWA
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis va¡ BRL 2502 "Korrelvormig
materiaal met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m"" d.d. 01 -1 1-2012 inclusief
wijzigingsblad d.d.31-12-2014 afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Productcerlificatie.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het korrelvormig materiaal worden
periodiek gecontroleerd.
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de
certificaathouder geleverde korrelvormig materiaal bij aflevering voldoet aan d_e in de BBL
vastgelegde eiseñ, mits het korrelvormi! materiaal vóoaien is van het KOMO@-merk op een wijze
als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring.
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken
geen onderdeel uit van deze verklaring.

ls
Bouke Meekma
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
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Certif¡caathouder

Producten

Sanders en Geraedts B.V.
Kerkstraat 7
6104 AA KONTNGSBOSCH (L)
Postbus 292
6100 AG ECHT (L)
0475-507400

- conform NEN-EN 12620:

1
F

0475-507401
www.sandersengeraedts. nl
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- conform NEN-EN 13043:

Wingebied
Groeve Hoogterras Belfeld
Aan de Loerdijk
BELFELD

- kwartszand Ol1,012, Ol4
- kwartsgrind 4/8, 4116, 4132,8116,16132
- kwartszand 0/2
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Korrelvormig materiaal met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/mg
TECHNISCHE SPECIFICATI E

Onderwerp
Korrelvormig materiaal is geschikt voor toepassing in onder andere mortels, beton en asfalt.

Productkenmerken
Het product voldoet aan de BRL 2502 vastgelegde producte¡sen.

Merken
De uitvoering van dit merk is als volgt:
De producte-n worden gemekt ret ñet nevenstaande KOMO@-merk van ten m¡nste 8x8 mm op het
verlaaddocument van de op bas¡s van BBL 2502 gecertificeerd korrelvormig materiaal.
Verplichte aanduidingen:
- naam en adres van de producent;
- hêrkomst van het product aangegeven met:
naam of beschriiving van het wingebied en
locatie van de verwerkingsinstallatie dan wel naam van het winwerktuig en
(indien van toepassing) naam van de tussenopslag;
geleverde hoeveelheid;
naam van het product;
omschrijving van hêt materiaal, indien dit niet in de naamgeving van het product is opgenomen;
moment van aflevering;
resultaat van de controle van het transportmiddel;
datum van aflevering;
- serienummer van de afleveringsbon.
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WENKEN VOOR DE AFNEMER
lnspecteer bü aflevering 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.

-

lndien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Sanders en Geraedb 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
ln 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.
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