Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document:
EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer:
I 360, type A
van SECONED B.V.
Deze bijlage is geldig van: 18-08-2022 tot 01-09-2026

Vervangt bijlage d.d.: N.V.T.

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd
Hoofdkantoor
Hoge Mosten 6B
4822 NH
Breda
Nederland

Locatie

Afkorting

Hoge Mosten 6B
4822 NH
Breda
Nederland

Nr.
1

BR

Werkveld
Technische bouwkwaliteit
bouwwerken

Soort en omvang
Inspecteren technische bouwkwaliteit
bouwwerken zoals opgenomen in het Plan
van Aanpak

Methoden &
procedures1
CBS TIS

Locatie
BR

Scopes:
− constructieve veiligheid;
− brandveiligheid;
− bouwfysica;
− gebouwgebonden installaties;
− algemeen bouwkundig.
Gevolgklassen 1,2 en 3
-

-

1

inspecties op de bouwplaats
uitvoeren van inspecties op andere
locaties waar onderdelen van het
werk worden geproduceerd
inspectie van monstername,
inspectie van beproevingen

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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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: I 360, type A
van SECONED B.V.

Deze bijlage is geldig van: 18-08-2022 tot 01-09-2026

Nr.
2

Werkveld

Soort en omvang

Technische bouwkwaliteit
bouwwerken

Inspecteren technische bouwkwaliteit
bouwwerken zoals opgenomen in het
borgingsplan opgesteld volgens het
(vanaf inwerkingtreding WKB) concept Besluit Kwaliteitsborging voor het
Bouwen

Vervangt bijlage d.d.: N.V.T.

Methoden &
procedures1
CBS TIS

Locatie
BR

Scopes:
− constructieve veiligheid;
− brandveiligheid;
− bouwfysica;
− gebouwgebonden installaties;
− algemeen bouwkundig.
Gevolgklasse 1 en 2
-

-

1

inspecties op de bouwplaats
uitvoeren van inspecties op andere
locaties waar onderdelen van het
werk worden geproduceerd
inspectie van monstername,
inspectie van beproevingen

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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