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Voor ‘Ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang’

HMB W-techniek B.V.
Dit certificaat is op basis van BRL 6000-10AB d.d. 2017-01-01 afgegeven door Kiwa,
conform het hiervoor van toepassing zijnde Kiwa-Reglement voor Certificatie.
Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de ontwerp- en
installatiewerkzaamheden van HMB W-techniek B.V. voldoen aan de eisen van hoofdstuk
4 en 5 van de BRL, hetgeen inhoudt dat de door HMB W-techniek B.V. geïnstalleerde
installaties voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals op pagina 2 vermeld.
Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit 2012 overeenkomstig
de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 8987, 2015) en de Woningwet.
Het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw”
op de website van de Stichting Bouwkwaliteit: www.bouwkwaliteit.nl.
Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op www.installq.nl van de Stichting InstallQ.

Ronald Karel
Kiwa

614/190619

De gebruiker van dit Kiwa InstallQ certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel
bij Kiwa te informeren of dit document nog geldig is.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa Nederland B.V.

Certificaathouder

Sir Winston Churchilllaan 273

HMB W-techniek B.V.

Postbus 70

Damsluisweg 1

2280 AB RIJSWIJK

1332 EA ALMERE

Tel. 088 998 44 00

Tel. 036-5492700

Fax 088 998 44 20

info@hemubo.nl

info@kiwa.nl

www.hemubo.nl

www.kiwa.nl

Beoordeeld is:
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• Proces
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BRL 6000-10AB
BRL 6000-10AB SPECIFICATIE:
Algemene beschrijving van de werkzaamheden
De gecertificeerde werkzaamheden betreffen het ontwerpen en installeren van:
- Ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang.
Specificatie van de werkzaamheden
De wijze waarop de installaties worden ontworpen en geïnstalleerd, is in overeenstemming met hoofdstuk 4 en 5 van
BRL 6000-10AB (ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang).
Wenken voor de gebruiker/afnemer
Inspecteer bij aflevering of geleverd is wat is overeengekomen.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
Kiwa Nederland B.V.

