¡\c

\
CE

l¡iuua

Partner for progress

RTI FI CAT! E

L BSB@ productcertificaat

N

nummer :
vervangt :

uitgegeven:

924-13-BBK
924-1S-BBK
d.d.: 1 januari 201 3

geld¡g

tot :

l juli 2013
31 januari 2016

ZAND EN/OF (GEBROKEN) cRtND
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als grond.

Certificaathouder:

Dekker Grondstoffen B.V.
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Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond.
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Verklaring van Kiwa BMC B.V.:
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9321 :02-08-2008 (incl. wijzigingsblad d.d,23-05-2012)

afgegeven conform het Kiwa BMC B.V. Algemeen Reglement Productcertificaiie, Procescertificatie en

Attestering.

Kiwa BMC B.V. verklaart dat:
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¡ het gerec
bestaat
de certificaath
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riegrind
doet aan de in
vastgelegd
icaties,
and en/of (geb
voorzien is
een wijz
in dit produclce
. met in achtneming van het bovenstaande, het industriezand en/of
(gebroken) industriegrind in zijn
toepassingen voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
. voor dit productcertificaat gee_n controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of

in

informatieplicht van de gebruiker aan het bevoeg I gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van lnfrastructuur en Milieu erkend certificaat,
indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouv/'op de
websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl.
Ktwa BMC B.V.

van dit certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij Kiwa BMC B.V. te informeren of dit
document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van BMC: wlw.kiwabmc.nl

Kiwa BMC B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
2288 EA Rijswijk
Postbus 70,2280 AB Rijswijk
tel 0182-532300
tax 070-4144420
E: bmc@kiwa.nl
www.kiwabmc.nl

Bedrijf:

Bezoekadres:

Winplaats:

Dekker Grondstoffen B.V.
Postbus 6073
4000 HB Tiel

Bomhofsweg 5
8035 PJ Zwolle

zandwinning "Haerst"
Bomhofsweg 5
8035 PJ Zwolle
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is een collectief merk van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK)
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NL BSB@ productcertificaat g24-1 O-BBK
Milieuhygiënische specificaties:

pagina 2 van 2

Toepassingsvoon¡vaarden:

ngswaarden bepaald overeenkomstig
nd en/of (gebroken) industriegrind
B van de Regeling bodemkwaliteit
waarden
beoogde
inachtneming van artikel 4.2.2\id 4 en
5 van de Regeling bodemkwaliteit.

ken) industriegrind dient te worden toegepast
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lndustriezand en/of (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast
in overeenstemming met artikel S, 6,2, g7 en 42 van het Éesluit

bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en

melding).

Toepassingen van lndustriezand en/of (gebroken) industriegrind dat de
achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan
50 mg hoeven niet te worden gemeld.
Certif icatiemerk:
Het NL BSB certificatiemerk dan wel het NL BSB woordmerk (afmeting ten minste: resp. 1 0x10 mm dan

wel S.mm hoog) moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen ván het op basis van BRL 9321

gecertificeerde industriezand en/of (gebroken) industriegrind

Tevens vermeldt elke afleveringsbon ten minste de onderstaande gegevens:
- datum van belading en aflevering
- massa of volume van de lading

op
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- naam en adres van de producent
- het nummer van dit certificaat
- naam van het product

- levering inclusiefiexclusief transport
- resultaat van de controle van het transponmiddel

Wenken voor de gebruiker:

Bij aflevering inspecteren of:
het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
de op het leveringsdocument vermeld productgegevens overeenkomen met-heigeen is besteld;
het product en/ol de leveringsdocumenten ziin gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;
het product, mogelük ars gevorg van transport geen zichtbare gebreken vertoont.
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1,

NL BSB@

- wingebied en naam/locatie verwerkingsinstallatie
- scheepsnaam of het kenteken van de vrachtauto
- toepasbaarheid (kwaliteitsklasse) van het product

lndien op grond van het on-der 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier
dan wel de producent, waarvan het
adres op de voorz¡jde van dit productce¡tificaat is vermeld, en indieñ nãdig met kiwa BMC 8.V..

3.

Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.

4.

Nagaan of en door w¡e meld¡ng moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.

5.

Het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bü levering
aan natuurlijke personen
anders dan in de uitoefening van beroep of bedr¡jt.

6.

De opdrachtgever moet het bewiismiddel (afleveringsbon en certificaat) ten minste 5
iaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dit
geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroeþ of bedrüf.
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