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VERKLARING VAN KIWA  

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9204 “Kolken van beton of polymeerbeton”  

d.d. 1 augustus 2016 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij gietijzeren onderdelen voor kolken 

worden periodiek gecontroleerd.  

 

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de 

certificaathouder geleverde gietijzeren onderdelen voor kolken bij aflevering voldoen aan:  

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, 

- De in de BRL vastgelegde producteisen, 

mits de gietijzeren onderdelen voor kolken voorzien zijn van het KOMO
®
-merk op een wijze als 

aangegeven in dit productcertificaat. 

 

 
Luc Leroy 

Kiwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of deze kwaliteitsverklaring geldig is. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 

Productspecificatie 
 

Uitlaatstukken:    

Ø 125    
Ø 160    
    

Stankscherm voor uitlaat    

Ø 125    
Ø 125 – tbv vuilvanger    
Ø 160    

Ø 160 – tbv vuilvanger    

 
 
Merken  
De producten worden gemerkt met het KOMO

®
-merk 

De uitvoering van dit merk is als volgt: 

 

K78843 

 
Verplichte aanduidingen: 
- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk; 
- productiedatum of -codering; 
- aanduiding verkeersklasse volgens NEN-EN 124 (rand en rooster/deksel); 
- KOMO

®
-beeldmerk en certificaatnummer. 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 
 
Inspecteer bij 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. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
- MeierGuss Sales & Logistcs GmbH & Co. KG; 
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V.  
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 


