
KOMO AFBOUw<IDprocescertificaat Geïnstalleerd
in bouwwerk

Vervaardiging van buitengevelisolatie
met gepleisterde afwerking

Nummer
Uitgegeven
Geldig tot
Vervangt
Datum 1" afgifte

IKB1553/09
2009-12-17
onbepaalde tijd
IKS1553 d.d. 2007-04-12
2002-05-27

~~~
PRODueTS
R,A COl8

VERKLARING VAN IKOB-BKB

Dit procescertificaat is afgegeven op basis van SRL 9600 d.d. 2004-07-21, conform het Reglement

voor procescertificatie voor afbouwwerkzaamheden en het IKOS-SKS Reglement voor Attestering en

Certificatie (prevaleert).
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IKOS-SKS verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door IJsselmonde VOF

verrichte werkzaamheden in het kader van de vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde

afwerking bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde product- en processpecificalies

voldoen, mits in het contract betreffende het uitvoeren van de werkzaamheden is vermeld dat de

werkzaamheden verricht worden onder dit procescertificaat.

IKOS-SKS verklaart dat de vervaardiging van buitengevelisolalie met gepleisterde afwerking in zijn

toepassingen onder voornoemde voorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Souwbesluit.

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Souwbesluit 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 SSK:

www.bouwkwaliteit.nl.

Dit is een digitale versie van het oorspronkelijke
certificaat; gebruikers van deze kwaliteilsverklanng
wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of

_dit certificaat nog van kracht is.
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Leverancier/producent
IJsselmonde VOF
Gouderakstraat 55 - 3079 DB
Tel. (010) 4823785
Fax (010) 479 20 93
E-mail: info@ijsselmonde.org
Website: www.ijsselmonde.org

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 pagina's

Voor IKOB-BKB:

Drs.ing. B. S~z,
Algeme tl

Bouwbesluit Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
afbouwproces en eindresultaat
Periodieke controle

@ is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit.
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PROCESSPECIFICATIE

Bouwbesluitlngang

Indien de vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking in overeenstemming is met de verwerkings-

voorschriften opgenomen in SRL 9600 "Afbouwwerkzaamheden", wordt voldaan aan de prestaties zoals vermeld in het
desbetreffende KOMO<ll>attest.

Indien geen geldig KOMO<ll>attest op basis van SRL 1328 "Suitengevelisolatiesystemen met een gepleisterde

afwerking" aanwezig is, geldt deze uitspraak niet.

Procescertificatie

Het uitvoeren van afbouwwerkzaamheden geschiedt overeenkomstig de eisen welke zijn vastgelegd in SRL 9600 en

de betreffende uitvoeringsrichtlijnen.

Merken

De producent heeft het recht om het certificatie-

merk te voeren volgens nevenstaand voorbeeld

Certificaat

Nr. IKS1553

Wenken voor de afnemer

1. De van toepassing zijnde eisen en specificaties voor het proces betreffen systeem- enlof 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 IKOS-SKS gepubliceerde overzicht.

2. De certificaathouder dient te zijn vermeld in het laatste door IKOS-SKS gepubliceerde overzicht van procescertificaat-

houders.

3. Het uitvoerende bedrijf dient het opgedragen werk vooraf bij IKOS-SKS te melden en tevens de afnemer te

informeren over mogelijke IKOS-SKS-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 IKOS-SKS wenden. In voor-

komende gevallen kan IKOS-SKS in het overleg tussen certificaathouder en afnemer met betrekking tot een klacht

bemiddelen, een en ander conform het vigerende IKOS-SKS Reglement voor Attestering en Certificatie.

Nadruk verboden
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bii IKOB.BKB
te informeren of dit document nog geldig is.
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