%(125&(57,),&$$7QU&(57,),&$7%(125Qr
20/225/1184

afgeleverd op basis van de bepalingen van het Toepassingsreglement voor de BENOR-certificatie van granulaten TRA 411 aan de firma
G«OLYU«VXUEDVHGHVGLVSRVLWLRQVGX5ªJOHPHQWG $SSOLFDWLRQSRXUODcertification BENOR des granulats75$¢ODVRFL«W«

K3Delta Zand & Grind BV
Postbus 200 - NL-6660 AE Elst
YRRUKHWSURGXFWPHWYROJHQGHDDQGXLGLQJSRXUOHSURGXLWDYHFG«VLJQDWLRQVXLYDQWH

Rond (kwarts)zand / Sable rond (quartzeux)
0/8 CF A f3 a Kw 0-8 LM
YHUYDDUGLJGLQGHSURGXFWLHHHQKHLGIDEULTX«GDQVVRQXQLW«GHSURGXFWLRQ

Lingemeer
Medelsestraat 2 - NL-4054 NH Echteld
LQRYHUHHQVWHPPLQJPHWGHHQFRQIRUPLW«DYHFOHV

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN / PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
PTV 411

Door het afleveren van dit certificaat geeft BE-CERT aan dat, op basis van
HHQUHJHOPDWLJHH[WHUQHFRQWUROHRSGHLQGXVWULOH]HOIFRQWUROHHQGRRU
middel van controleproeven in een extern laboratorium, er een voldoende
mate van vertrouwen bestaat in de maatregelen die de certificaathouder
neemt om de overeenstemming met de technische voorschriften te
waarborgen.

3DUODG«OLYUDQFHGHFHFHUWLILFDW%(&(57G«FODUHTXHVXUEDVHG XQ
FRQWU¶OHH[WHUQHU«JXOLHUGHO DXWRFRQWU¶OHLQGXVWULHOHWDXPR\HQG HVVDLV
GHFRQWU¶OHGDQVXQODERUDWRLUHH[WHUQHXQHFRQILDQFHVXIILVDQWHSHXW¬WUH
DFFRUG«HDX[PHVXUHVSULVHVSDUOHWLWXODLUHGXFHUWLILFDWSRXUJDUDQWLUOD
FRQIRUPLW«DYHFOHVSUHVFULSWLRQVWHFKQLTXHV

De BENOR-fiche met de nauwkeurige beschrijving van de kenmerken van
het granulaat is bij de producent beschikbaar.

/DILFKH%(125DYHFODGHVFULSWLRQSU«FLVHGHVFDUDFW«ULVWLTXHVGXJUDQXODW
HVWGLVSRQLEOHDXSUªVGXSURGXFWHXU

Op basis van het toekennen en het behoud van dit certificaat verleent BECERT de certificaathouder het recht tot het gebruik van het BENOR-merk.
Het bewijs van levering van een product onder het BENOR-merk wordt
verstrekt door een passende identificatie op de leveringsbon en, in
voorkomend geval, op de verpakking. Het gebruik van het BENOR-merk
ontslaat de certificatiehouder niet van zijn verantwoordelijkheden over het
geleverde product.

Sur base de l'attribution et du maintien de ce certificat, BE-CERT octroie au
titulaire du certificat le droit d'utiliser la marque BENOR. La preuve de la
livraison d'un produit sous la marque BENOR est fournie par une
LGHQWLILFDWLRQDSSURSUL«HVXUOHERQGHOLYUDLVRQHWOHFDV«FK«DQWVXU
l'emballage. L'utilisation de la marque BENOR ne dispense en aucun cas le
WLWXODLUHGXFHUWLILFDWGHVHVUHVSRQVDELOLW«VUHODWLYHVDXSURGXLWOLYU«

Dit certificaat is geldig tot 31/01/2021. De geldigheid van dit certificaat
kan nagegaan worden via de website https://extranet.be-cert.be.

&HFHUWLILFDWHVWYDODEOHMXVTX DX/DYDOLGLW«GHFHFHUWLILFDW
SHXW¬WUHY«ULIL«HVXUOHZHEVLWHKWWSVH[WUDQHWEHFHUWEH

Afgeleverd te Brussel, op 23/01/2020

'«OLYU«¢%UX[HOOHVOH

ir. C. Ladang
Directeur

Het Benor-merk is een gedeponeerd collectief merk dat eigendom is
van het Bureau voor Normalisatie (NBN). BENOR-certificatie is een
vrijwillig systeem dat tot stand komt bij consensus tussen de
belanghebbende partijen.

/DPDUTXH%(125HVWXQHPDUTXHFROOHFWLYHG«SRV«HSURSUL«W«GX
%XUHDXGH1RUPDOLVDWLRQ 1%1 /DFHUWLILFDWLRQ%(125HVWXQV\VWªPH
YRORQWDLUH«ODERU«VXUEDVHG XQFRQVHQVXVHQWUHSDUWLHVLQW«UHVV«HV
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