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Straatwerk
Jos van der Graaf Holding B.V.
VERKLARING VAN KIWA
Dit procescertificaat is afgegeven op basis van BRL 9334 "Straatwerk" d.d. 24 november 2014,
conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.
Het procescertificaat is van toepassing op het aanbrengen van straatwerk.
Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder 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.

322/170301

Luc Leroy
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

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.

Certificaathouder
Jos van der Graaf Holding B.V.
Helmholtzstraat 11
3316 GJ DORDRECHT
Postbus 9016
3301 AA DORDRECHT
Tel. 078 616 45 52
info@josvandergraaf.nl
www.josvandergraaf.nl

Werkmaatschappijen
Gebroeders van der Graaf B.V.
Jos van der Graaf B.V.
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Straatwerk
PROCESSPECIFICATIE
Algemene beschrijving van het proces
Het aanbrengen van straatwerk conform de Beoordelingsrichtlijn BRL 9334.
Processpecificatie
Het aanbrengen van maaiveldinrichting in de vorm van elementenverharding inclusief de fundering en de aansluiting op gebouwen, putten
en kolken en overige inrichtingselementen, zoals verkeersbordpalen, lantaarnpalen, en straatmeubilair, alsmede de aansluiting op bestaand
straatwerk.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER
1. Controleer of dit procescertificaat nog geldig is. Raadpleeg hiervoor de website van Stichting KOMO (www.komo.nl) of informeer bij de
certificatie-instelling.
2. De certificaathouder dient het opgedragen project vooraf bij de certificatie-instelling te melden en tevens de afnemer te informeren over
een mogelijke controle door de certificatie-instelling. De afnemer kan bij de certificatie-instelling verifiëren of deze melding heeft
plaatsgevonden.
3. De projecten worden door de certificatie-instelling steekproefsgewijs gecontroleerd.
4. Over de controles wordt door de certificatie-instelling uitsluitend aan de certificaathouder gerapporteerd. Als de afnemer inzage in een
controlerapportage wenst, dient de afnemer contact op te nemen met de certificaathouder. De certificaathouder is niet verplicht inzage
te verschaffen.
5. In geval van klachten dient de afnemer zich in eerste instantie te wenden tot de certificaathouder. Indien de certificaathouder naar de
mening van de afnemer niet adequaat reageert, went hij zich in 2e instantie tot de certificatie-instelling.

