
 

 

 
Procescertificaat 
K96459/02 
 

Uitgegeven 2020-11-15 
 

 

Vervangt K96459/01 
 

 

Pagina 1 van 2 
 

 

 

 
 

 

 

Reiniging van mestopslag 
 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Met dit op basis van BRL-K906/01 "Reiniging van mestopslag" d.d. 2016-07-01, conform het Kiwa-

Reglement voor Certificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen 

bestaat dat de door 

 

Appel Bouw 2.0 B.V.  
verrichte werkzaamheden, 

2. Reinigen van mestopslag zonder deze te betreden, 

 

bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde (product- en) 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. 

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

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

Onderneming 

Appel Bouw 2.0 B.V.  

Oevers 11 

8331 VC  STEENWIJK 

Tel. 0226-355473 

info@appelbouw.nl  

www.appelbouw.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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Reiniging van mestopslag 

 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET PROCES 

Het proces betreft het reinigen van mestopslagen, inclusief bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Het 

toepassingsgebied is beperkt tot: 

2. Reinigen van mestopslag zonder deze te betreden. 

 

TOEPASSING EN GEBRUIK 

Het reinigingscertificaat is geen gasvrijverklaring voor de desbetreffende mestopslag 

 

REINIGINGSCERTIFICAAT  REINIGINGSLABEL 

Na afloop van de verrichte werkzaamheden wordt voor elke 

gereinigde mestopslag een reinigingscertificaat afgegeven. 

 

Verplichte aanduidingen op het reinigingscertificaat 

betreffen: 

• pictogram zoals rechts staat aangegeven; 

• certificaatnummer; 

• omvang van de reinigingswerkzaamheden; 

• gegevens van de gereinigde mestopslag; 

• gegevens opdrachtgever; 

• gegevens plaats van de reiniging; 

• gegevens reiniger. 

 Na opmaken van het reinigingscertificaat wordt voor elke 

mestopslag een reinigingslabel ingevuld en aan de 

desbetreffende mestopslag bevestigd. 

Verplichte aanduidingen op het reinigingslabel zijn: 

• naam leverancier; 

• een identificatienummer. 

 

PICTOGRAM 

Het gecertificeerde reinigingsbedrijf mag gebruik maken 

van onderstaand pictogram voor commerciële doeleinden: 

 
   

WENKEN VOOR DE AFNEMER   

• Stel door visuele beoordeling vast of: 
o geleverd is wat is overeengekomen; 
o het reinigingscertificaat juist en volledig ingevuld is. 

 

• Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring 
overgaat, neem dan contact op met: 
o Leverancier; 
o Kiwa Nederland B.V. 

 • Raadpleeg voor de juiste wijze van reiniging de 
genoemde beoordelingsrichtlijn. 

 

• Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg 
hiertoe: www.kiwa.nl. 

 


