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Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten
dakbedekkingssystemen

Kewodak B.V.
VERKLARING VAN KIWA
Dit procescertificaat is afgegeven op basis van BRL 4702 "Uitvoering van
dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen" d.d. 2002-06-19, inclusief
wijzigingsblad d.d. 2012-10-04 conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.
Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder
verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde
processpecificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de
werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan
de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd.

Bouke Meekma
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl
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Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten
dakbedekkingssystemen
PROCESSPECIFICATIE
Algemene beschrijving van het proces
Het proces omvat de uitvoering van dakbedekkingsconstructies met een gesloten dakbedekkingsystemen. Een
dakbedekkingsconstructie bestaat uit alle materiaallagen boven de onderconstructie. De onderconstructie is het deel van het dak,
dat als functie heeft om als constructief element, zowel permanente als veranderlijke belastingen over te dragen naar de rest van
de gebouw constructie. De uitvoering van dakbedekkingsconstructies kan bestaan uit het aanbrengen van (delen van)
dampremmende- of sluitlagen, isolatiematerialen, dakbedekkingsmaterialen van bitumen, kunststof of rubber en eventuele
beschermlagen of ballastlagen.
Processpecificatie
Dakbedekkingswerkzaamheden in bitumen, kunststof of rubber worden uitgevoerd conform de Vakrichtlijn gesloten
dakbedekkingsystemen, dan wel conform KOMO attesten-met-productcertificaten en conform de Arbocatalogus en
branchegerichte richtlijnen, waarbij de Arbowet maatgevend is.
Het dakbedekkingsbedrijf is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan eisen, die uit deze randvoorwaarden voortvloeien, voor
zover het producten of bouwdelen betreffen, die niet tot de opgedragen levering behoren.
Alleen als op het oog (visuele beoordeling) duidelijk is dat de werkelijkheid afwijkt van de opgave van de opdrachtgever, moet het
dakbedekkingsbedrijf dit schriftelijk melden aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever desondanks opdracht geeft de
dakbedekkingswerkzaamheden voort te zetten, draagt het dakbedekkingsbedrijf er zorg voor dat dit schriftelijk wordt vastgelegd,
waarbij wordt vermeld dat deze werkzaamheden niet onder het KOMO procescertificaat vallen.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER
Dit certificaat heeft alleen betrekking op de in het certificaat vermelde en door het bedrijf gehanteerde
dakbedekkingswerkzaamheden.
De opdrachtgever dien in een technische omschrijving het gewenste kwaliteitsniveau van de uit te voeren werkzaamheden vast te
(laten) leggen.
Inspecteer bij oplevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- de output van het proces geen zichtbare gebreken vertoont.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Kewodak B.V.
en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

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