FEV-verklaring
Verklaringnummer: FEV-020/1
Door middel van een toelatingsonderzoek dat is uitgevoerd op 17 maart 2017
heeft SGS INTRON Certificatie B.V. vastgesteld dat het product:
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Venusstraat 2
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T: +31 88 21 45 133
www.sgs.com/intron-certificatie

Celbeton
van producent

Faber Celbeton B.V.
Productieweg 52
2382 PD ZOETERWOUDE

voor de toepassing als vormgegeven bouwstof voldoet aan artikel 3.5.1 van de Regeling bodemkwaliteit 1). Het
product wordt geproduceerd op Productieweg 52 te Zoeterwoude. Het product is gekarakteriseerd als
vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 2).
Bij het toelatingsonderzoek zijn 10 partijen door middel van een partijkeuring zoals bedoeld in paragraaf 3.4
van de Regeling bodemkwaliteit onderzocht. Deze enkelvoudige partijen vertonen onderlinge samenhang in
kwaliteit. De samenstelling en emissie voldoen aan de maximale waarden van bijlage A van de Regeling
bodemkwaliteit. De k-waarde voor alle parameters voldoen aan het criterium in artikel 3.5.3 van de Regeling
bodemkwaliteit. Gezien het productieproces en de gebruikte grondstoffen is er in het product geen asbest
aanwezig. De producent beschikt over een werkend systeem van interne kwaliteitsbewaking als bedoeld in
artikel 3.5.4.van de Regeling bodemkwaliteit.
SGS INTRON Certificatie verklaart dat Faber Celbeton B.V. onder de tijdens het toelatingsonderzoek
beoordeelde omstandigheden een Fabrikant-Eigen-Verklaring mag afgeven voor Celbeton voor de
productielocatie Productieweg 52 te Zoeterwoude. Daarmee wordt bevestigd dat deze producten voldoen aan
de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
SGS INTRON Certificatie zal na afgifte van deze verklaring geen periodieke controles uitvoeren, waardoor
geen uitspraak kan worden gedaan over de toekomstige kwaliteit van Celbeton. Het is de verantwoordelijkheid
van Faber Celbeton B.V. om de milieuhygiënische kwaliteit van de producten binnen de bandbreedte van de
toelatingskeuring te houden.
Deze verklaring biedt geen rechten om de naam of het logo van de certificerende instelling te vermelden op de
Fabrikant-Eigen-Verklaring of op enige andere wijze de certificerende instelling in verband te brengen met een
gerechtvaardigd vertrouwen dat het product bij voortduring aan de eisen voldoet.
Deze verklaring is afgegeven op 22 maart 2017.
SGS INTRON Certificatie B.V.
Ir. J.W.P. de Bont
Certificatiemanager
1) Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem (Regeling bodemkwaliteit), Nederlandse
Staatscourant 247, 2007 met alle bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.
2) Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit), Staatsblad van het Koninkrijk
der Nederlanden 469, jaargang 2007 met alle bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.
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