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Bouwplaatsbeveiliging
VERKLARING VAN KIWA
Met dit op basis van BRL-K21024 “voor het Kiwa procescertificaat voor het ontwerp, installatie en
onderhoud van bouwplaatsbeveiliging” d.d. 10-12-2011, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie
afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat op grond van de initiële beoordeling alsmede periodieke
het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat

Buko Waakt B.V.
Verrichte werkzaamheden 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.
De leverancier is in staat om beveiligingsdoelstelling 1, 2, 3 en 4 te kunnen leveren.
Kiwa geeft het certificatiemerk in licentie aan de het Bouwplaatsbeveiligingsbedrijf voor de onder
certificaat uitgevoerde diensten. Afnemers van de dienst uitvoering van beveiligingswerkzaamheden en
derden kunnen de status van een geldig certificaat nagaan via www.kiwafss.nl.

Luc Leroy
Kiwa
Nadere informatie over het toepassingsgebied en het van toepassing zijnde certificatieschema kunt u
opvragen bij de gecertificeerde onderneming.

526/171015

Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa NCP.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa Nederland B.V.

Leverancier

Kiwa NCP

Buko Waakt B.V.

Dwarsweg 10

BUKO Bedrijvenpark 2

5301 KT Zaltbommel

1943 AG BEVERWIJK

Tel. 088 998 5100

Postbus 640

info.ncp@kiwa.nl

1940 AP BEVERWIJK

www.kiwafss.nl

Tel. 0251-262727
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Bouwplaatsbeveiliging
TECHNISCHE SPECIFICATIE
Algemene beschrijving van het proces
De processen zijn bestemd om te worden toegepast voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van de installatie voor de
bouwplaatsbeveiliging.
Processpecificatie
Het schema geeft in de keten de relatie én samenhang aan tussen de producten en de processen om te komen tot een
bouwplaatsbeveiliging die correct functioneert. De volgende onderwerpen zijn van belang binnen deze keten:
Producten;
Plan;
Installeren;
Opleveren;
Reguliere controle toestand bouwplaats en beveiliging.
De leverancier is in staat om beveiligingsdoelstelling 1, 2, 3 en 4 te kunnen leveren.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Inspecteer bij aflevering 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:
Buko Waakt B.V.
en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

