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VERKLARING VAN KIWA  

Deze kwaliteitsverklaring is op basis van BRL 3201 d.d. 2009-03-25 met wijzigingsblad  

d.d. 2015-01-19 conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie afgegeven door Kiwa. 

 

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat: 

- De door Dubbelman & Zonen beton- en metaalbescherming bv uitgevoerde technieken 

bij voortduring aan de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde (product) en 

processpecificaties voldoen; 

- Het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn 

vastgelegd; 

mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de technieken worden uitgevoerd 

conform deze kwaliteitsverklaring 

 

 

 

 

 
Bouke Meekma 
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Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij Kiwa te informeren of 

dit document nog geldig is. 

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht van KOMO-

kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl 

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladen. 
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PROCESSPECIFICATIE 

 
De door Dubbelman & Zonen beton- en metaalbescherming bv verrichte betonreparaties worden uitgevoerd conform BRL 
3201 “Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies” d.d. 2009-03-25 inclusief 
wijzigingsblad d.d. 19-01-2015 en de onderstaande uitvoeringsrichtlijnen: 

- URL 3201-1 “Handmatig verwerken van beton” d.d. 2009-03-25 inclusief wijzigingsblad d.d. 19-01-2015 

- URL 3201-2 “Injecteren van beton” d.d. 2009-03-25 inclusief wijzigingsblad d.d. 19-01-2015 

- URL 3201-3 “Spuiten van beton” d.d. 2009-03-25 inclusief wijzigingsblad d.d. 19-01-2015  
 
Dit houdt in dat de werkzaamheden voldoen aan hoofdstuk 7 van de genoemde BRL, “Eisen te stellen aan de uitgevoerde 
werkzaamheden”. 
 
WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

 
Deze verklaring heeft alleen betrekking op de in de verklaring vermelde en door het bedrijf gehanteerde 
Uitvoeringsrichtlijnen (URL’en). 
 
De opdrachtgever dient in een technische omschrijving het gewenste kwaliteitsniveau van de uit te voeren reparaties vast 
te leggen. 
 
Inspecteer of het werk is uitgevoerd conform de technische omschrijving. 

 
Indien op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: 

- Dubbelman & Zonen beton- en metaalbescherming bv 

en zo nodig met: 

- Kiwa Nederland B.V. 

 


