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NL BSB® productcertîficaat
nummer
vervangt

: 823-13-BBK
: 823-10-BBK

uitgegeven : 1januari 2013
geldig tot : 31januari 2016

ZAND EN/OF (GEBROKEN) GRIND
Zand

korrelkiasse a voor toepassing als grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond.
-

-

Certificaathouder:

Consortium Grensmaas B.V.

Verklaring van Kiwa BMC B.V.:
Dit producicertificaat is op basis van BRL 9321 : 02-08-2008 (in. wijzigingsblad d.d. 23-05-201 2)
afgegeven conform het Kiwa BMC B.V. Algemeen Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en
Attestering.
Kiwa BMC B.V. verklaart dat:
• het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde
industriezand en/of (gebroken) industriegrind bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat
vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits dit industriezand en/of (gebroken) industriegrind
voorzien is van het NLBSB®merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
• met in achtneming van het bovenstaande, het industriezand en/of (gebroken) industriegrind in zijn
toepassingen voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
• 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.
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu 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.
BMC B.V.

De gebruïkers van dit certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij Kiwa BMC BV. te informeren of dit

document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van BMC: www.kiwabmc.nl
Kiwa BMC B.V.

Bedrijf:

Bezoekadres:

winplaats:

Groningenweg 10
2803 PV Gouda
Postbus 150
2800 AD Gouda

Consortium Grensmaas B.V.
Postbus 36
6120AA Bom

Verloren van Themaatweg 11
6121 RG Bern

ltteren

T: 0182 532300
F: 0182 570216
E: bmc@kiwa.nl
www.kiwabmc.nI
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Afbeelding van het NL BSB® woord- en beeldmerk
PRODUCTEN
RvÂ C004

Nadruk verboden

NL BSB®
NL BSB® is een collectief merk van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

:

1 van 2

NL BSB® productcertificaat 823-1 3-BBK
Milieuhygiënische specificaties:
De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig
APO4-SG van industriezand en/of (gebroken) industriegrind
voldoen aan de in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit
vermelde
maximale
waarden
voor
de
beoogde
bodemkwaliteitsklasse, met inachtneming van artikel 4.2.2 lid 4 en
5 van de Regeling bodemkwaliteit.
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Toepassingsvoorwaarden:
Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast
conform de markering op de afleveringsbonnen, waarin het
toepassingsgebied/kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het
product is gekwalificeerd.
Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast
in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit
bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en
melding).
Toepassingen van Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dat de
achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan
50 m3 hoeven niet te worden gemeld.

Certificatiemerk:
Het NL BSB certificatiemerk dan wel het NL BSB woordmerk (afmeting ten minste: resp. lOxiO mm dan
wel 5 mm hoog) moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen van het op basis van BRL 9321
gecertificeerde industriezand en/of (gebroken) industriegrind.
-
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Tevens vermeldt elke afleveringsbon ten minste de onderstaande gegevens:
-

-

-

-

-

datum van belading en aflevering
massa of volume van de lading
naam en adres van de producent
het nummer van dit certificaat
naam van het product

-

-

-

-

-
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wingebied en naam/locatie verwerkingsinstallatie
scheepsnaam of het kenteken van de vrachtauto
toepasbaarheid (kwaliteitsklasse) van het product
levering inclusief/exclusief transport
resultaat van de controle van het transportmiddel

Wenken voor de gebruiker:
1.

Bij aflevering inspecteren of:
1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
1.2
1.3
1.4

de op het leveringsdocument vermeld productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;
het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont.

2.

Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de producent, waarvan het
adres op de voorzijde van dit productcertiticaat is vermeld, en indien nodig met Kiwa BMC B.V..

3.

Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.

4.

Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.

5.

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.
6.

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.

