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Verlenging referentieperiode voor mestbassins en afdekkingen 
van mestbassins 
 

 
VERKLARING VAN KIWA 

Met dit op basis van BRL 2344  "Verlenging referentieperiode" d.d. 2017-04-20, conform het Kiwa-

Reglement voor Certificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen 

bestaat dat de door 

Milieusystemen Tiel B.V. 
verrichte werkzaamheden: 

Mestbassins 

A. Mestbassins van beton, metselwerk, of hout op basis van een uitwendige- en inwendige inspectie; 

B. Mestbassins van staal op basis van een uitwendige- en inwendige inspectie; 

C. Mestbassins met een binnenhoes van kunststof op basis van een uitwendige inspectie; 

D. Foliebassins en mestzakken op basis van een uitwendige inspectie; 

Afdekkingen 

E. Betonnen, stalen, houten en kunststof afdekkingen op basis van een uitwendige- en inwendige 

inspectie; 

F. Betonnen afdekkingen op basis van een uitwendige- en inwendige inspectie; 

 

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. 

 

 
Ronald Karel 

Kiwa 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Onderneming 

Milieusystemen Tiel B.V. 

Polderweg 9 

4005 GA TIEL 

Tel.   0344 63 33 63 

Fax   0344 63 53 11 

www.milieusystemen.nl 

info@milieusystemen.nl  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK  

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

Certificatieproces  

bestaat uit initiële en  

periodieke beoordeling  

van: 

• kwaliteitssysteem 

• proces 
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Verlenging referentieperiode 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 

Algemene beschrijving van het proces 

Het proces betreft de verlenging van de referentieperiode voor mestbassins en afdekkingen voor mestbassins.  

 

Processpecificatie 

Het proces van de verlenging van de referentieperiode omvat minimaal: 

• Een schriftelijke opdracht van de gebruiker en/ of een opdrachtbevestiging van de certificaathouder. 

• Opname van de huidige situatie op basis van de beschikbare relevante informatie (zoals tekeningen, certificaten en vergunningen) te 

verstrekken door de gebruiker. 

• Uitvoering van een uitwendige- en/of een inwendige inspectie.  

• Het opstellen van het rapport met vaststelling van de referentieperiode. 

 

De nieuwe referentieperiode die wordt vastgesteld door de certificaathouder.  

 

Vaststelling eindresultaat 

De vaststelling leidt tot een de verlenging van de referentieperiode voor mestbassins en/ of afdekkingen voor mestbassins. De vaststelling is 

vastgelegd in een volledig ingevuld en ondertekend rapport “Verlenging referentieperiode”, waarin het resultaat van een nieuwe referentieperiode 

is opgenomen.  

 

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 

1. Controleer bij aanbieding van het rapport ”Verlenging referentieperiode” of: 

 - de geleverde dienst overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd; 

 - de output van het proces voldoet aan de gestelde eisen. 

2. Indien u klachten heeft over de werkzaamheden van de certificaathouder, neem dan contact op met: 

 - Milieusystemen Tiel B.V. 

en zo nodig met: 

- Kiwa Nederland B.V. 

 

 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 

 

BRL 2344* Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa® procescertificaat voor ”Verlenging referentieperiode voor mestbassins en afdekkingen voor 

mestbassins”. 

 

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2344. 

 

 


