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Productielocatie:
Nauerna 1 - 1566 PB ASSENDELFT
AEB Amsterdam, Australiëhavenweg 21 - 1045 BA AMSTERDAM
Productnaam:
AVI-bodemas 0/22,4 (Nauerna)
AVI-bodemas 0/16 (AEB Amsterdam)

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.
Dit productcertificaat is op basis van BRL 2307-1 AVI-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en
wegenbouwkundige werken d.d. 2008-05-27 inclusief wijzigingsblad d.d. 2016-04-14 afgegeven conform
het SGS INTRON Certificatie-reglement voor Certificatie en Attestering.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de AVI-bodemas worden periodiek
gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SGS INTRON Certificatie B.V. dat het gerechtvaardigd
vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde AVI-bodemas bij aflevering voldoet aan de
in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, mits de AVI-bodemas voorzien is van het
KOMO®-merk op een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm en de
bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze
verklaring.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.

ir. R.F.R. Leppers
Directeur

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit
document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website www.sgs.com/intron-certificatie.
Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 bladzijden

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle
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1.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

Onderwerp

Onder AVI-bodemas wordt verstaan de bodemas die resteert na verbranding in een roosteroven of een wervelbedoven (AVI)
in een inrichting die in hoofdzaak is bestemd voor het verbranden van huishoudelijk afval en bedrijfsafvalstoffen, zoals
bedoeld in artikel 1, lid 1 van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen (Bvsbi).
Na het vrijkomen uit de oven ondergaat de onbewerkte bodemas een nabewerking welke kan bestaan uit het blussen, zeven
en verwijderen van ferro-en non-ferromaterialen.

1.2

Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten

De afleveringsbon van de AVI-bodemas wordt gemerkt met het KOMO®-merk. De uitvoering van het merk is als volgt:

De afleveringsbon moet tevens de volgende aanduidingen bevatten:
• het certificaatnummer (certificaatnummer zonder versienummer);
• certificaathouder (drijver van de AVI en/of opwerker);
• productieweek;
• productnaam en korrelmaat;
• hoeveelheid geleverd product;
• locatie van het werk;
• leverdatum;
• toepassingsgebied: ophogingen, aanvullingen en steunlagen / ongebonden funderingslagen;
• Eural code (19.01.12).

1.3

Productkenmerken

Het product voldoet aan de in BRL 2307-1 vastgelegde producteisen.

2.
1.

4.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Bij aflevering inspecteren of:
• geleverd is wat is overeengekomen;
• het merk en de wijze van merken juist zijn;
• de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Indien op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
• NaviQ
en zo nodig met
• SGS INTRON Certificatie B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.
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3.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is, mogen de uitspraken
in dit KOMO® productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of ter
vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.

4.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de beoordelingsrichtlijn 2307.

BRL 2307-1

AVI-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken, d.d.
2008-05-27 inclusief wijzigingsblad d.d. 2016-04-14.

Eural

Europese Afvalstoffenlijst.

Bvsbi

Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen (Stb. 1997, 664).
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