Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17065:2012
Registratienummer: C 165
van Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Handelend onder de naam Bureau Veritas Industrial Services
Deze bijlage is geldig van: 29-04-2020 tot 01-04-2022

Vervangt bijlage d.d.: 22-04-2020

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd
Hoofdkantoor
Computerweg 2
3821 AB
Amersfoort
Nederland

Locatie
Computerweg 2
3821 AB
Amersfoort
Nederland

Product1 /
productgroep
Het nemen van
voorzorgsmaatregelen ter
voorkoming van lekkage
van F-gassen bij het
uitvoeren van
werkzaamheden aan:
Stationaire koelapparatuur,
stationaire
klimaatregelingsapparatuur of stationaire
warmtepompen

Afkorting
-Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor
ondernemingen
- Bouwproducten Verordening 305/2011, Systeem 2+,
Certificatie van de productiecontrole.

Naam van het certificatieschema2
Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor
ondernemingen

Norm / normatief
document3
BRL 100

- Audit van het ondersteunend
kwaliteitsmanagementsysteem
- Inspectie van de projectadministratie van de
uitgevoerde dienstverlening

(Deelgebied I)
1
2
3

Product as defined in ISO 9000:2005, 3.4.2
Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

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

mr. J.A.W.M. de Haas

Raad voor Accreditatie
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Naam van het certificatieschema2

Norm / normatief
document3

(NAW-0231)

Europese Verordening Bouwproducten 305/2011/EU
De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding
Productgebied 20 metaalconstructieproducten en hulpproducten

Besluit 98/214/EG

Bouwproducten Verordening 305/2011, Systeem 2+,
Certificatie van de productiecontrole.

EN 1090-1:2009+A1:2011

METAALCONSTRUCTIE
PRODUCTEN EN
HULPPRODUCTEN (2/4)
Eindproducten van metaal zoals
gebinten, liggers, kolommen,
trappen, funderingspalen,
steunpalen en damplanken, voor
bepaalde toepassingen
ontworpen en op maat geknipte
profielen en spoorrails en
dwarsliggers.(in skeletten en
funderingen)
Zij kunnen al dan niet zijn
voorzien van een corrosie
werende laag en al dan niet
gelast zijn.
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