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CONFORMITEITSCERTIFICAAT 
VAN DE PRODUCTIECONTROLE IN DE FABRIEK 
 
Nummer: 0960-CPR-SKG.9621.8077.01.NL 
  
 
 
In overeenstemming met Verordening 305/2011/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 9 maart 2011 (de Verordening Bouwproducten of CPR), bevestigd dit certificaat 
dat het bouwproduct 
 
CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN VAN STAAL 
 
geproduceerd door of voor 
 
Geodetics Construction Maintenance NV 
Sagastraat 1 
B-9041  Gent 
 
en vervaardigd op de productielocatie(s) 
 
Geodetics Construction Maintenance NV  
Sagastraat 1  
B-9041  Gent  
 
 
door de fabrikant is onderworpen aan een producttypebepaling op basis van een initiële 
type test (inclusief monstername), type berekening, tabelwaardes of  
productdocumentatie, een productiecontrole in de fabriek en aan beproevingen van uit de 
fabriek genomen monsters in overeenstemming met een beschreven testplan. SKG 
verstrekt dit conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek op basis van: 
  
I Initiële inspectie van de productielocatie en de productiecontrole in de fabriek 
II Permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de 

fabriek. 
 
Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling van conformiteit 
en de vermelding van prestaties zoals omschreven in bijlage ZA van de norm 
 
EN 1090-1:2009+A1:2011 
 
onder system 2+ worden toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek aan alle 
voorgeschreven eisen voldoet zoals hierboven beschreven. 
 
Dit certificaat is uitgereikt op 14-01-2015 en blijft geldig tot 14-01-2020 zolang de 
testmethodes en/of de eisen aan de productiecontrole in de fabriek, zoals opgenomen in 
de geharmoniseerde norm, bedoeld ter bewaking van de prestaties van de gedeclareerde 
kenmerken evenals het product en de productie omstandigheden op de productielocatie 
niet op significante wijze zijn gewijzigd. 
 
Wageningen, 14-01-2015  
 
 ir. H.A.J van Dartel 
 Certificatie Manager 
 
Dit certificaat bestaat uit 2 bladzijden 
 
De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd op www.skg.nl te controleren of dit 
document nog geldig is. 
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BIJLAGE 1 
CONFORMITEITSCERTIFICAAT VAN DE PRODUCTIECONTROLE IN DE FABRIEK 
 
Nummer: 0960-CPR-SKG.9621.8077.01.NL 
  
 
Norm: EN 1090-2 
Uitvoeringsklasse: EXC 3 
Lasprocessen: 111, 135, 138, 141 
Materiaalsoorten: S235, S275, S355 
Materiaal dikte(s): 25 mm < t ≤ 50 mm (Fe), t > 50 mm (Fe), t 

≤ 25 mm (Fe) 
Inclusief ontwerpproces: Ja 
Verantwoordelijk Lascoördinator (RWC): Didier Naessens (IWE) (IWE BE 00060) 
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