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Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties
VERKLARING VAN KIWA
Met dit op basis van BRL-K915/03 "Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties"
d.d. 2015-06-15, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie afgegeven procescertificaat
verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V.
verrichte werkzaamheden:
•
Reinigen van olie-afscheidingsinstallaties
•
Controleren van olie-afscheidingsinstallaties
bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde 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.

295/170315

Luc Leroy
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
Leverancier
Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V.
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Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:
• kwaliteitssysteem
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Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties
PROCESSPECIFICATIE
Het proces betreft: Het onderhouden van olie-afscheidingsinstallaties.
Onder onderhouden van olie-afscheidingsinstallaties wordt in deze verstaan:
•
Reinigen: het ledigen en reinigen van olie-afscheidingsinstallaties;
•
Controleren: het controleren van de olie-afscheidingsinstallaties.
TOEPASSING EN GEBRUIK
Deze certificatieregeling is in overeenstemming met de voorschriften in de Wet Milieubeheer.
Alleen afscheidingsinstallaties voor minerale olie vallen binnen het toepassingsgebied van deze BRL. Dit heeft tot gevolg dat
afscheidingsinstallaties voor plantaardige en/of dierlijke oliën en vetten niet onder deze BRL onderhouden mogen worden.
De op de installatie aangesloten zandvangers, leidingen, lijnafwateringen en kolken vallen ook onder het toepassingsgebied
van deze BRL.
De noodzakelijke reparaties, op basis van de uitgevoerde controles, vallen buiten het toepassingsgebied van deze BRL.
Het gecertificeerde bedrijf mag gebruik maken van nevenstaand pictogram voor commerciële doeleinden.

REINIGINGSCERTIFICAAT

CONTROLERAPPORTEN

Na afloop van de verrichte reinigingswerkzaamheden wordt
voor elke olie-afscheidingsinstallatie een reinigingscertificaat
afgegeven.
Verplichte aanduidingen op het reinigingscertificaat betreffen:
•
woordmerk Kiwa;
•
certificaatnummer;
•
omvang van de reinigingswerkzaamheden;
•
gegevens van de olie-afscheider en slibvangput;
•
gegevens opdrachtgever;
•
gegevens plaats van de installatie;
•
gegevens reinigingsbedrijf.

Indien daartoe opdracht is gegeven wordt de olieafscheidingsinstallatie gecontroleerd. Van deze controle worden
rapporten opgemaakt.
Verplichte aanduidingen op het controle-inspectie- / controlebeproevingsrapport zijn:
•
woordmerk Kiwa;
•
rapportnummer;
•
gegevens van de olie-afscheidingsinstallatie;
•
afwijkingen van de uitgevoerde controle-inspectie / controlebeproeving;
•
het bijbehorende reinigingscertificaatnummer;
•
gegevens opdrachtgever;
•
gegevens plaats van de installatie;
•
gegevens controlebedrijf.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
• Stel door visuele beoordeling vast of:
o
geleverd is wat is overeengekomen;
o
het reinigingscertificaat en/of controle rapporten juist en
volledig ingevuld is.
•

•

Raadpleeg voor de juiste wijze van onderhouden de
genoemde beoordelingsrichtlijn.

•

Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg
hiertoe: www.kiwa.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring
overgaat, neem dan contact op met:
o
Leverancier;
o
Kiwa Nederland B.V.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN
NEN-EN 858-1 en 2
PGS 28
AI-05
Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling
Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar de BRL-K915

