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Het aanbrengen van tegelwerk
Regulier binnentegelwerk

Verklaring van SKG-IKOB
Dit procescertificaat is op basis van BRL 1017 Aanbrengen van tegelwerk d.d. 24-08-2016 afgegeven conform het
vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.
Het kwaliteitssysteem en het proces behorende van het aanbrengen van regulier binnentegelwerk worden periodiek
gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat:





Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder verrichte werkzaamheden met
betrekking tot het aanbrengen van regulier binnentegelwerk bij voortduring voldoen aan de in de
beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen ten aanzien van het proces, mits in het contract met de
opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform dit procescertificaat
Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het eindresultaat van de door de certificaathouder verrichte
werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van regulier binnentegelwerk op het moment van
oplevering door de certificaathouder voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen, mits in
het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform dit
procescertificaat

Voor SKG-IKOB

R.L. Kruit
Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van
deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

Beoordeeld is:
-kwaliteitssysteem
-proces
-eindresultaat
Periodieke controle
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1.

blad 2 van 2

PROCESSPECIFICATIE
Het proces van het aanbrengen van tegelwerk heeft betrekking op alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om binnen een
bouwkundig kader of een reeds bestaande draagconstructie goed aanvaardbaar wand- en/of vloertegelwerk aan te brengen dat
voldoet aan beoordelingsrichtlijn BRL 1017. Met betrekking tot de producteisen, eisen te stellen aan de aansluitingsdetails en
uitvoeringseisen wordt verwezen naar de “SKG-IKOB uitvoeringsrichtlijn URL 35-101 voor het aanbrengen van wand- en
vloertegelwerk in reguliere binnentoepassing”.
De kwaliteitseisen betreffen naast de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de werkzaamheden, tevens de bedrijfsvoering, zoals
het nakomen van allerlei wettelijke verplichtingen en de zorg voor de veiligheid en de opleiding van het personeel.

2.

MERKEN
De certificaathouder heeft het recht om het
certificatiemerk te voeren volgens
nevenstaand voorbeeld

3.

WENKEN VOOR DE AFNEMER







Controleer of dit procescertificaat nog geldig is. Raadpleeg hiervoor de website van Stichting KOMO (www.komo.nl) of
informeer bij SKG-IKOB.
De certificaathouder dient bij het opgedragen project vooraf de afnemer te informeren over een mogelijke controle door SKGIKOB.
De projecten worden door SKG-IKOB steekproefsgewijs gecontroleerd.
Over de controles wordt door SKG-IKOB uitsluitend aan de certificaathouder gerapporteerd. Als de afnemer inzage in een
controlerapportage wenst, dient de afnemer contact op te nemen met de certificaathouder. De certificaathouder is niet
verplicht inzage te verschaffen.
In geval van klachten dient de afnemer zich in eerste instantie te wenden tot de certificaathouder.

