Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: I 030, type A
van WaarborgHolland B.V.

Deze bijlage is geldig van: 02-01-2019 tot 01-03-2022

Vervangt bijlage d.d.: 15-02-2018

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd
Hoofdkantoor
Stationsplein 9A
2801 AK
Gouda
Nederland

Locatie

Afkorting

Stationsplein 9A
2801 AK
Gouda
Nederland

NL*

Dan Zao Town NanHai City
Guangdong Province
528216
China

CH*

Kweang Lamplathew, Ket Ladkrabang
Bangkok
10520
Thailand

TH*

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas
Operationeel Directeur
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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: I 030, type A
van WaarborgHolland B.V.

Deze bijlage is geldig van: 02-01-2019 tot 01-03-2022

Nr.
1

Werkveld
Sieraden en gebruiksvoorwerpen van
edelmetaallegeringen

Vervangt bijlage d.d.: 15-02-2018

Soort en omvang

Methoden &
procedures1

Keuring van voorwerpen op basis van
steekproefsgewijze monsterneming door
toetsen met toetssteen en/of ondersteund
door laboratoriumonderzoek (L210), ter
beoordeling van testresultaten tegen de
wettelijke grenswaarden en, bij voldoen
aan de criteria, het aanbrengen van een of
meer keurtekens

Conform de Waarborgwet
1986, de Waarborgregeling
en AMvB publicatie 2010104 stb.
conform ISO 2859, deel 1
(monsterneming)
conform prEN 1812
(merken van producten van
edelmetaallegeringen)

Locatie
NL

Eigen methode
(toetssteenmethode)

2

Sieraden en gebruiksvoorwerpen van
edelmetaallegeringen
Edelmetaallegeringen
gebruikt voor sieraden en
gebruiksvoorwerpen

Monsterneming van voorwerpen of van
materialen en van batches en ondersteund
door laboratoriumonderzoek (L210), ter
beoordeling van testresultaten tegen de
wettelijke grenswaarden en, bij voldoen
aan de criteria, het aanbrengen van een of
meer keurtekens

Conform de Waarborgwet
1986, de Waarborgregeling
conform prCEN/TR 14547
(monsterneming)

CH, TH

Conform prEN 1812
(merken van producten van
edelmetaallegeringen)

* Vanuit deze locaties worden de waarborgservices georganiseerd die op locatie worden uitgevoerd bij klanten
waar WaarborgHolland een overeenkomst mee heeft.

1

Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.
Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.
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