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Productcertificaat 
Branderpijp voor wisselverwarming 
 
Dit productcertificaat is op basis van het kwaliteitshandboek Railinfrabeheer afgegeven door Kiwa. 
 
Kiwa verklaart, op grond van een toelatingsonderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde 
controles, dat het door 

Heatpoint B.V.  
vervaardigde product “Branderpijp Heatpoint”, bij aflevering geacht wordt te voldoen aan de in 
productspecificatie “Branderpijp voor wisselverwarming” SPC00205 versie 001.00 d.d. 02-08-2001 
vastgelegde productspecificaties, mits in het contract is vermeld dat de producten onder dit 
productcertificaat worden geleverd  
 

 
Ron Scheepers 
Kiwa 

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

Onderneming 

Heatpoint B.V.  

Botter 7 

2411 NM  BODEGRAVEN 

Tel. 0172 65 10 06 

info@heatpoint.nl 

https://www.heatpoint.nl/bedrijfsprofiel.htm 

 

 

 

 

 

 
Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

NL.Kiwa.info@Kiwa.com 

www.kiwa.nl 

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van: 
• kwaliteitssysteem 
• product 
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Technische specificatie 
Branderpijp voor wisselverwarming. 
 
Scope 
De scope van dit certificaat beperkt zich tot de branderpijp en de bevestigingsmiddelen. 
 
Toepassing 
Het toepassingsgebied van het product “Branderpijp voor wisselverwarming” omvat minstens alle centraal bediende wissels voor zover 
toegepast in de Nederlands Railinfra, conform SPC00205. Het product ”Branderpijp voor wisselverwarming” dient uitsluitend ter vervanging 
van bestaande branderpijpen. 
 
Gebruik  
De voorschriften van Heatpoint B.V. met betrekking tot het gebruik van de branderpijp moeten worden opgevolgd. Heatpoint B.V. heeft 
hiertoe de volgende documenten beschikbaar gesteld. 
• Installatievoorschrift (hoofdstuk 2)  
• Gebruiksvoorschrift (hoofdstuk 3)  
• Onderhoudshandboek (hoofdstuk 4)  
• Sloopvoorschrift (hoofdstuk 5) 

 
 
Merken 
De producten worden gemerkt conform de productspecificatie SPC00205. 
 
De uitvoering van merken is als volgt: 
• Onuitwisbaar. 
 

 
WENKEN VOOR DE AFNEMER 
1. Inspecteer bij de aflevering: 

1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 
1.2 het merk en wijze van merken juist zijn; 
1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als 
gevolg van transport en dergelijke. 

 
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring 

overgaat, neem dan contact op met: 
2.1 Heatpoint B.V. te Bodegraven; 
 en zo nodig met: 
2.2 Kiwa Nederland B.V. 
 

 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de 
verwerkingsrichtlijnen van de producent. 

 
4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de 

Kiwa website www.kiwa.nl 

 

http://www.kiwa.nl

