
 

 

 
 
 

 

 

 

 

CERTIFICAAT VOOR DE INTERNE KWALITEITSZORG 1 

0956 - CPD - 0885 

 

 

 

In overeenstemming met de Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten (Bouwproducten Richtlijn - BPR), 
gewijzigd door de Richtlijn 93/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 
1993, werd vastgesteld dat de hieronder genoemde typen 

KORRELVORMIGE MATERIALEN 
conform 

NEN-EN 12620 Toeslagmaterialen voor beton 

NEN-EN 13043 Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor 
wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden 

NEN-EN 13139 Toeslagmaterialen voor mortel 

NEN-EN 13242 Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden 
materialen voor civieltechnische- en wegenbouw 

 

en nader omschreven zoals op de achterzijde van dit certificaat is weergegeven 

vervaardigd door 

 
Vos Zand & Grind BV 

Postbus 52 
9530 AB  Borger 

Nederland 
 

in de verwerkingsinstallatie 

 
Ellertsweg 2c 

9535 TA  Ellertshaar 
Nederland 

 

door de fabrikant zijn onderworpen aan een initieel productonderzoek en aan interne kwaliteitszorg en 
dat de erkende instantie  

Kiwa BMC B.V. 

de initiële inspectie van de winning en van de interne kwaliteitszorg heeft uitgevoerd en de 
permanente beoordeling en goedkeuring van de interne kwaliteitszorg uitvoert. 
Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling van de conformiteit van de 
interne kwaliteitszorg beschreven in annex ZA van bovengenoemde norm(en) in overeenstemming 
met de procedures vastgelegd in de annex FPC van bovengenoemde norm(en) zijn aangehouden. 
Dit certificaat werd voor het eerst op 18 mei 2004 uitgereikt en blijft geldig tot 31 januari 2016 zolang 
de bepalingen van bovenstaande norm evenals de productieomstandigheden en de interne 
kwaliteitszorg in de winning en verwerkingsinstallatie niet op significante wijze worden gewijzigd. 
 

Gouda, 1 januari 2013 
 

 Bouke Meekma 
 

1
Factory Production Control 

2
Initial Type Testing 

   

Kiwa BMC B.V. 
Groningenweg 10 
2803 PV Gouda 
Postbus 150 
2800 AD Gouda 
tel: 0182 532300 
fax 0182 570216 
email: bmc@kiwa.nl 
www.kiwabmc.nl 

 



 

 

 

 

 

CERTIFICAAT VOOR DE INTERNE KWALITEITSZORG 0956 - CPD - 0885 
 

blad 2 
 
Dit certificaat is afgegeven voor de volgende typen korrelvormig materiaal: 
 
conform NEN-EN 12620: fijn toeslagmateriaal 
 grof toeslagmateriaal 
  
conform NEN-EN 13043: fijn toeslagmateriaal 
 grof toeslagmateriaal 
  
conform NEN-EN 13139: fijn toeslagmateriaal 
 grof toeslagmateriaal 
  
conform NEN-EN 13242: fijn toeslagmateriaal 
 grof toeslagmateriaal 
 

 


