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B e s l u i t   b o d e m k w a l i t e i t 

Certificaathouder

Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.

El-Saad Street 6, Khalafawi SQ. Shoubra

-  CAIRO (EGYPT)

T: +2(202) 22045544

E: Info@sweillem.net

I:  www.sweillem.net

Keramische producten
Keramische buizen voor riolering

Verklaring van SKG-IKOB

Dit productcertificaat is op basis van BRL 52230 Keramische producten d.d. 22-04-2015 afgegeven conform het 

vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart dat:

 Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde keramische producten 

bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits de 

producten voorzien zijn van het NL-BSB®-merk op de wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.

 voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of 

informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

 met inachtneming van het bovenstaande, de keramische producten  in zijn toepassingen voldoen aan de  

eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat, 

indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de websites 

van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel

Certificatiemanager

De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is. 

Controleer of er sprake is van een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkende kwaliteitsverklaring.

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

Afbeelding van het NL-BSB®-merk
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1. MILIEUHYGIENISCHE SPECIFICATIES

1.1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED
Dit productcertificaat heeft betrekking op de door de certificaathouder vervaardigde keramische producten en de bijbehorende 
milieuhygiënische eigenschappen die kunnen worden toegepast in bouwwerken, in of op de landbodem en/of in een 
oppervlaktewaterlichaam.

1.2 MERKEN
De afleveringsbon wordt gemerkt met onderstaand NL-BSB®-woordmerk of NL-BSB®-beeldmerk en het certificaatnummer:

NL-BSB®

De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:
- naam certificaathouder en productielocatie;
- de productnaam, geleverde hoeveelheid en afleverdatum;
- de aanduiding: vormgegeven bouwstof;
- de toepassing: in bouwwerken, in of op de landbodem, in of op de bodem of oever van een oppervlaktelichaam.

Indien redelijkerwijs mogelijk wordt het NL-BSB®-merk en het certificaatnummer op het product of de productverpakking 
aangebracht.

Daarnaast is het voor de certificaathouder toegestaan om in haar uitingen het volgende merkteken te gebruiken:

1.3 SAMENSTELLINGSWAARDEN EN EMISSIE
De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig 
AP04-U voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

1.4 TOEPASSINGSVOORWAARDEN
De keramische producten dienen te worden toegepast:
- conform de toepassing zoals aangegeven op de afleveringsbon;
- in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid).

2. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

 Bij aflevering inspecteren of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de afleveringsbon alle gegevens bevat.

 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de certificaathouder en indien 
nodig met SKG-IKOB.

 Neem de genoemde toepassingsvoorwaarden in acht.
 Het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bij levering 

aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

 De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage 
door het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

 Besluit bodemkwaliteit. Staatsblad 2007, 469 met bijbehorende wijzigingen
 Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 2007, 247 met bijbehorende wijzigingen
 AP04-SB Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: 

Samenstelling bouwstoffen (niet zijnde grond) en afvalstoffen

 AP04-U Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: 
Uitloogonderzoek
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