
Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie) 
Normatief document: EN ISO/IEC 17065:2012 
Registratienummer: C 675 
 
van Energie Consult Holland B.V. 
  
  
Deze bijlage is geldig van: 04-05-2022 tot 01-11-2024 Vervangt bijlage d.d.: 22-10-2020 

  
 

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd 

Hoofdkantoor 

Hertzstraat 14 

6716 BT 

Ede 

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

 
 

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

 

Locatie Certificatie Schema 

Hertzstraat 14 
6716 BT 
Ede 
Nederland  

Drukapparatuur en samenstellen 

 

Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Het nemen van 
voorzorgsmaatregelen ter 
voorkoming van lekkage 
van F-gassen bij het 
uitvoeren van 
werkzaamheden aan: 
 
Stationaire koelapparatuur, 
stationaire 
klimaatregelings-
apparatuur en stationaire 
warmtepompen 
 
(Deelgebied I) 

Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor 
ondernemingen 

 
-     Audit van het ondersteunend    

             kwaliteitsmanagementsysteem 
      -      Inspectie van de projectadministratie van de    
             uitgevoerde dienstverlening 
 
 

 
(NAW-0231) 

BRL 100 
 

 
 

 
1 Product as defined in ISO 9000:2005, 3.4.2 
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. 
2 Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 
 

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst
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Product / 
productgroep 

Module / artikel Conformiteits-
beoordelingsprocedures 

Richtlijn 2014/68/EU  
Drukapparatuur 

De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding 

Drukapparatuur en 
samenstellen 

EU-Typeonderzoek  – productietype (module B) Bijlage III-3, 3.1  module B 

Drukapparatuur en 
samenstellen 

EU-Typeonderzoek  – ontwerptype (module B) Bijlage III-3, 3.2  module B 

Drukapparatuur en 
samenstellen 

Conformiteit met het type op basis van interne 
productiecontrole plus productcontroles onder toezicht 
met willekeurige tussenpozen (module C2)  

Bijlage III, module C2  

Drukapparatuur en 
samenstellen 

Overeenstemming met het type op basis van 
kwaliteitsborging van het productieproces (module D) 

Bijlage III, module D 

Drukapparatuur en 
samenstellen 

Kwaliteitsborging van het productieproces (module D1) Bijlage III, module D1 

Drukapparatuur en 
samenstellen 

Overeenstemming met het type op basis van 
kwaliteitsborging van drukapparatuur (module E) 

Bijlage III, module E 

Drukapparatuur en 
samenstellen 

Kwaliteitsborging van de eindcontrole en tests van de 
drukapparatuur (module E1) 

Bijlage III, module E1 

Drukapparatuur en 
samenstellen 

Conformiteit met het type op basis van de keuring van de 
drukapparatuur (module F) 

Bijlage III, module F 

Drukapparatuur en 
samenstellen 

Conformiteit op basis van eenheidskeuring (module G)  Bijlage III, module G 

Drukapparatuur en 
samenstellen 

Conformiteit op basis van volledige kwaliteitsborging plus 
ontwerponderzoek (module H1) 

Bijlage III, module H1 

 


