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onbepaalde tijd

Vervaardigen van metselwerkconstructies
Vervaardigen van lijmwerkconstructies
Voegen van metselwerk

VERKLARING VAN IKOB-BKB
Dit procescertificaat is op basis van BRL 2826 d.d. 2003-12-08, incl. wijzigingsblad d.d. 2013-01-02
afgegeven conform het IKOB-BKB Reglement voor Attestering en Certificatie.
IKOB-BKB verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat d e door J.M. Deurwaarder G A .
B V verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde product- en
processpecificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeid dat de
werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat ,en dat het eindresultaat voldoet aan de
daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd.
IKOB-BKB verklaart dat met inachtneming van het bovenstaande het vervaardigde product in zijn
toepassingen voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze
kwaliteitsverklaring.
Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de
Tripartiete overeenkomst (Stscourant 132, 2006) de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in
het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK:
www.bouwkwaliteit.nl.
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/ÓorJJ$0B-BKB:
drs.ing. B. Benz,
Directeur.

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOlVlO: www.komo.nl

Leverancier/producent

J.M. Deurwaarder G.A. BV
Slobbeland 10 - 1131 A B VOLENDAM
Postbus 8 - 1130 A A VOLENDAM
Tel. (0299) 39 89 28
F a x ( 0 2 9 9 ) 3 9 89 50
E-mail: info@jmdeura/aarder.nl
Website: www.jmdeurwaarder.nl

IKOB-BKB
RIngveste 1, H o u t e n
Postbus 298
3990 GB Houten
Tel. 030 635 8 0 60
Fax 030 635 06 86
info@ikobbkb.nl
www.ikobbkb.nl

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 pagina's
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PROCESSPECIFICATIE

Bouwbeslultingang

Nr
2.1
3.5

3.10

afdeling

grenswaarde /
bepalingsmethode
Algemene sterkte van Uiterste grenstoestand, bepaling
de bouwconstructie
volgens NEN- EN 1991
Waterdicht volgens NEN2778
Wering van vocht
Factor van de temperatuur van
de binnenoppervlakte > 0,5 of
0,65, volgens NEN 2778.
Wateropname gemiddeld s 0,01
en overal < 0,2 kg/(m^.s'''),
volgens NEN 2778
Bescherming tegen
Geen openingen breder dan 0,01
ratten en muizen
m.
Schermdiepte > 0,6 m

prestaties volgens
kwaliteitsverklaring
Sterkte van het metsel-, lijm
en voegwerk voldoet
Metsel- lijm- en voegwerk is
waterdicht

opmerkingen i.v.m. toepassing

In metsel-, lijm- en voeg
werk komen geen
openingen voor breder dan
0,01 m

Indien uitvoering conform
Uitvoeringsrichtlijnen

Indien uitvoering conform
Uitvoeringsrichtlijnen
Indien uitvoering conform
Uitvoeringsrichtlijnen

Procescertificatle
Het vervaardigen van metselwerk- en lijmwerkconstructies en het voegen van metselwerk geschiedt overeenkomstig
de eisen welke zijn vastgelegd in BRL 2826 en d e bijbehorende ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen.

Merken

De producent heeft het recht o m het certificatiemerk te voeren volgens nevenstaand voorbeeld
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Certificaat
Nr. IKB2759

Wenken voor de afnemer
1.

De van toepassing zijnde eisen en specificaties voor het proces betreffen systeem- en/of producteisen, eventueel
eisen te stellen aan bouwkundige details, uitvoeringseisen en eisen met betrekking tot de kwaliteitsbewaking. Deze
eisen zijn vastgelegd in de vigerende beoordelingsrichtlijnen respectievelijk certificatieschema's; zie hiervoor het
laatste door IKOB-BKB gepubliceerde overzicht

2.

De certificaathouder dient te zijn vermeld in het laatste door IKOB-BKB gepubliceerde overzicht van procescertificaat
houders.

3.

Het uitvoerende bedrijf dient het opgedragen werk vóóraf bij IKOB-BKB te melden en tevens de afnemer te
informeren over mogelijke IKOB-BKB-inspecties.

4.

Klachten dienen in eerste instantie te worden gemeld bij de houder van het procescertificaat. Indien de afwikkeling
van een klacht niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd, kan men zich schriftelijk tot IKOB-BKB wenden. In voor
komende gevallen kan IKOB-BKB in het overleg tussen certificaathouder en afnemer met betrekking tot een klacht
bemiddelen, een en ander conform het vigerende IKOB-BKB Reglement voor Attestering en Certificatie.

Nadruk verboden
Gebruikers v a n d e z e kwaliteitsverklaring w o r d t geadviseerd o m bij I K O B - B K B t e informeren o f dit d o c u m e n t n o g geldig is.

