BENOR-CERTIFICAAT nr.
22/285
afgeleverd op basis van de bepalingen van het Toepassingsreglement voor de BENOR-certificatie van stortklaar beton TRA 550
aan de firma

Bouwmaterialen Willaert nv - Materiaux de construction Willaert SA
Oostmeetstraat 100 - 8680 Koekelare
voor beton met gespecificeerde eigenschappen, in de volgende categorie(ën)

Cat. S, D
vervaardigd in de productie-eenheid

Willaert nv
Oostmeetstraat 100 - 8680 Koekelare
in overeenstemming met de normen

NBN EN 206:2013+A1:2016 & NBN B 15-001:2018

Door het afleveren van het certificaat geeft BE-CERT aan dat, op basis van een regelmatige externe controle op de industriële
zelfcontrole en door middel van controleproeven in een extern laboratorium, er een voldoende mate van vertrouwen bestaat in de
maatregelen die de certificaathouder neemt om de overeenstemming met de normen te waarborgen.
De nauwkeurige beschrijving van de eigenschappen van het beton gevat door dit certificaat is bij de producent beschikbaar.
Op basis van het toekennen en het behoud van dit certificaat verleent BE-CERT de certificaathouder het recht tot het gebruik van het
BENOR-merk. Het bewijs van levering van een product onder het BENOR-merk wordt verstrekt door een passende identificatie op de
leveringsbon. Het gebruik van het BENOR-merk ontslaat de certificaathouder niet van zijn verantwoordelijkheden betreffende het
geleverde product.
Dit certificaat is geldig tot 31/01/2023.
De geldigheid van dit certificaat kan nagegaan worden via de website https://extranet.be-cert.be.
Afgeleverd te Brussel, op 12/01/2022

ir. C. Ladang
Directeur

Het BENOR-merk is een gedeponeerd collectief merk dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). BENOR-certificatie is een vrijwillig
systeem dat tot stand komt bij consensus tussen de belanghebbende partijen.
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