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VERKLARING VAN KIWA  
Deze kwaliteitsverklaring voor  procescertificatie is op basis van BRL 0709 "Montage van 
kunststof gevelelementen” d.d. 23 november 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 
afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 

Het kwaliteitssysteem en het proces van de montage van kunststof gevelelementen worden 
periodiek gecontroleerd. 

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat: 

- Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder verrichte 

werkzaamheden met betrekking tot de montage van kunststof gevelelementen bij voortduring 

voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen ten aanzien van het proces, mits 

in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht 

conform deze kwaliteitsverklaring 

- Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het eindresultaat van de door de 

certificaathouder verrichte werkzaamheden met betrekking tot de montage van kunststof 

gevelelementen op het moment van oplevering door de certificaathouder voldoen aan de in de 

beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld 

dat de werkzaamheden worden verricht conform deze kwaliteitsverklaring 
- Met in achtneming van het bovenstaande het eindresultaat van de door de certificaathouder 

verrichte werkzaamheden  in zijn toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit zoals 
gespecificeerd in de BRL 0709. 

Door Kiwa worden in het kader van deze kwaliteitsverklaring geen controle uitgeoefend op de 
productie van kunststof gevelelementen. 

 

 
Bouke Meekma 
Kiwa 

 

Deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: 

www.komo.nl. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of deze kwaliteitsverklaring geldig is. 
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1. PROCESCERTIFICATIE 

 

1.1 ALGEMEEN 
Kiwa heeft door keuring vastgesteld dat de certificaathouder voor wat betreft de montage van kunststof gevelelementen voldoet aan de 

eisen, zoals vastgelegd in BRL 0709. De in BRL 0709 gestelde eisen hebben met name betrekking op de aspecten zoals omschreven in 

onderstaande paragrafen. 

1.2 EISEN M.B.T. HET PRODUCT 

Hieraan wordt voldaan door toepassing van gevelelementen die aantoonbaar voldoen aan de eisen uit BRL 0703. Dit kan aangetoond 

worden middels een geldige KOMO® kwaliteitsverklaring voor het desbetreffende kunststof raamsysteem. 

De bij de montage toegepaste (hulp-)materialen en producten voldoen aan de vigerende eisen of zijn, al dan niet onder beperkende en/of 

aanvullende voorwaarden, voor de specifieke toepassing goedgekeurd. Deze goedkeuring kan door de certificaathouder worden 

aangetoond. 

1.3 EISEN M.B.T. DE AANSLUITING 

De standaard aansluitdetails zijn beoordeeld door Kiwa en, al dan niet onder aanvullende voorwaarden, voor de betreffende toepassing 

goedgekeurd. 

Bij de beoordeling van deze details is gelet op: 

- De toepassing van de juiste materialen op de juiste plaats; 

- De maatvoering en uitvoering van het bouwkundig kader; 

- De vereiste vrije ruimte tussen kader en gevelelement; 

- De ondersteunings- en bevestigingsmethodiek; 

- De dichting tegen regen en wind als aangebracht tussen gevelelement en kader. 

 

De in het werk toegepaste aansluitdetails dienen qua aansluitprincipes overeen te komen met de goedgekeurde standaarddetails. 

 

1.4 EISEN M.B.T. DE UITVOERING 

Aan de uitvoering zijn eisen gesteld welke betrekking hebben op: 

- De (tussen-)opslag van materialen, producten en kunststof gevelelementen; 

- De wijze van transport en de feitelijke uitvoering van de montage van kunststof gevelelementen in het bouwwerk; 

- Uiterlijke gebreken aan de gevelelementen en/of de daarin opgenomen (beweegbare) delen en op het correct functioneren daarvan. 

 

1.5 EISEN M.B.T. KWALITEITSBORGING 

Het te voeren eigen systeem van kwaliteitsbewaking functioneert correct en doelmatig. Dit betreft; 

- De periodieke (eigen) controles onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder en/of door het montagebedrijf zelf; 

- De kennis, deskundigheid en ervaring van het uitvoerend personeel; 

- De werkzaamheden worden op controleerbare wijze uitgevoerd; 

- Als onderdeel van de kwaliteitsborging worden specifieke of afwijkende kwaliteitseisen die aan materialen, producten en aan de interne 

kwaliteitscontrole worden gesteld duidelijk en eenduidig schriftelijk vastgelegd en goedgekeurd. 

2. WENKEN VOOR DE AFNEMER 

 
1. De van toepassing zijnde eisen voor de montage (het proces) betreffen eisen m.b.t. het product gevelelement(en), eisen te stellen 

aan de bouwkundige aansluitdetails, de uitvoeringseisen, de eisen m.b.t. de kwaliteitsborging en procedure-eisen. Deze eisen zijn 

vastgelegd in de BRL 0709. Deze BRL kan door de afnemer worden ingezien op www.kiwa.nl.  

2. Indien de montage niet door de certificaathouder zelf wordt uitgevoerd, doch in onder aanneming wordt uitbesteed, dan dient het 

uitvoerende bedrijf in combinatie met de certificaathouder op blad 1 van deze KOMO kwaliteitsverklaring te zijn vermeld. 

3. Het uitvoerende bedrijf of de certificaathouder dient de afspraken met de afnemer duidelijk vast te leggen. Deze afspraken hebben 

onder meer betrekking op het monteren onder de kwaliteitsverklaring, de afwijkingen en de montageperiode. De afnemer dient zich 

hiervan te vergewissen.  

4. Over elke externe controle door Kiwa wordt aan de certificaathouder gerapporteerd. Elke certificaathouder wordt regelmatig doch 

steekproefsgewijs aan externe controles onderworpen. Het kan dus voorkomen dat een bepaald project niet door Kiwa wordt 

gecontroleerd. Indien de afnemer prijs stelt op de rapportage van de door Kiwa uitgevoerde controles, dan kan hij daarvoor contact 

opnemen met de certificaathouder.  

5. Klachten dienen in eerste instantie te worden gemeld bij de houder van de KOMO kwaliteitsverklaring. Indien de afwikkeling van een 

klacht niet naar tevredenheid verloopt, kan men zich schriftelijk tot Kiwa wenden. Bemiddeling door Kiwa vindt plaats conform het 

geldende Kiwa reglement. 


