EG  -‐  Conformiteitsverklaring
Prefab  Beton  Vebo  B.V.
Röntgenweg  3
3752  LJ  BUNSCHOTEN
Postbus  8
3750  GA  BUNSCHOTEN
Verklaart  dat  in  overeenstemming  met  de  richtlijn  89/106/EEG  van  de  Raad  van  de
Europese  Gemeenschappen  van  21  september  1988  betreﬀende  de  onderlinge  aanpassing
van  de  weUelijke  en  bestuursrechtelijke  bepalingen  van  de  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,  dat  de

Prefab  betonnen  trappen
aan  de  bepalingen  uit  NEN-‐EN  14843  voldoen  aan  de  voorwaarden  voor  de  CE-‐  markering,
overeenkoms[g  tabel  ZA.1  van  NEN-‐EN  14843,  vervullen.
Hierbij  is  methode  3  volgens  annex  Y  van  NEN-‐EN  14843  toegepast.
De  productspeciﬁca[es  liggen  vast  in  de  per  project  met  de  opdrachtgever  overeengekomen
documenten.

Het  in  tabel  ZA-‐2  aangegeven  systeem  2+  is  toegepast  voor  de  bepaling  van  de  conformiteit
Het  systeem  voor  de  procescontrole  (factory  produc[on  control,  FPC)  werd  gecer[ﬁceerd  door

KIWA  N.V.
Cer[ﬁca[e  en  Keuringen
Sir.  W.  Churchill-‐laan  273
Postbus  70
2280  AB  RIJSWIJK  (ZH)
Het  FPC  cer[ﬁcaat  met  bijhorend  registra[enummer  0620-‐CPD-‐44790/03  werd  op  15-‐12-‐2009
afgegeven  en  maakt  deel  uit  van  deze  EG-‐Conformiteitsverklaring.
Dit  cer[ﬁcaat  is  als  bijlage  toegevoegd.
  

Bunschoten,  december-‐2009

R.  van  Aalsburg
commercieel  directeur
Vebo  Beton  en  Staal

EG  -‐  Conformiteitsverklaring
Prefab  Beton  Vebo  B.V.
Röntgenweg  3
3752  LJ  BUNSCHOTEN
Postbus  8
3750  GA  BUNSCHOTEN
Verklaart  dat  in  overeenstemming  met  de  richtlijn  89/106/EEG  van  de  Raad  van  de
Europese  Gemeenschappen  van  21  september  1988  betreﬀende  de  onderlinge  aanpassing
van  de  weUelijke  en  bestuursrechtelijke  bepalingen  van  de  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,  dat  de

Prefab  betonnen  balken  en  kolommen
aan  de  bepalingen  uit  NEN-‐EN  13225  voldoen  aan  de  voorwaarden  voor  de  CE-‐  markering,
overeenkomsZg  tabel  ZA.1  van  NEN-‐EN  13225,  vervullen.
Hierbij  is  methode  3  volgens  annex  Y  van  NEN-‐EN  13225  toegepast.
De  productspeciﬁcaZes  liggen  vast  in  de  per  project  met  de  opdrachtgever  overeengekomen
documenten.

Het  in  tabel  ZA-‐2  aangegeven  systeem  2+  is  toegepast  voor  de  bepaling  van  de  conformiteit
Het  systeem  voor  de  procescontrole  (factory  producZon  control,  FPC)  werd  gecerZﬁceerd  door

KIWA  N.V.
CerZﬁcaZe  en  Keuringen
Sir.  W.  Churchill-‐laan  273
Postbus  70
2280  AB  RIJSWIJK  (ZH)
Het  FPC  cerZﬁcaat  met  bijhorend  registraZenummer  0620-‐CPD-‐44790/03 werd op 15-12-2009
afgegeven  en  maakt  deel  uit  van  deze  EG-‐Conformiteitsverklaring.  
Dit  cerZﬁcaat  is  als  bijlage  toegevoegd.

Bunschoten,  december  -‐2009

R.  van  Aalsburg
commercieel  directeur
Vebo  Beton  en  Staal

