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Verklaring van SKH
Deze kwaliteitsverklaring voor procescertificatie is op basis van BRL 9921 ‘Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond,
controle en onderhoud’ d.d. 17-04-2015, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.
Het kwaliteitssysteem en bedrijfsprocessen van producent worden periodiek gecontroleerd tegen de eisen uit de BRL 9921.
Scope(n)
Deze kwaliteitsverklaring betreft de volgende werkzaamheden van de producent:
- plaatsing speeltoestellen,
- aanleg ondergrond,
- controle speeltoestel en/of ondergrond,
- onderhoud speeltoestel en/of ondergrond.
Op basis daarvan verklaart SKH dat:
• het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent verrichte werkzaamheden, genoemd onder
bovenstaande scope(n), bij voortduring aan de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde (product-) en processpecificaties
voldoen, mits
o in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht op een wijze als aangegeven
in deze kwaliteitsverklaring;
o het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL 9921 zijn vastgelegd.
Voor SKH

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Deze kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: http://www.komo.nl.
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;
raadpleeg hiertoe de SKH-website: http://www.skh.nl.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

Beoordeeld is:
- kwaliteitssysteem
- proces
Periodieke controle
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1

PROCESSPECIFICATIE

1.1

Specificatie
Het door de producent uitgevoerde proces voldoet aan de BRL 9921 ‘Speeltoestellen; plaatsing, aanleg
ondergrond, controle en onderhoud’. Dit houdt onder andere in dat de processen voldoen aan de plaatsings- en
onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van de speeltoestellen.

1.2

Oplevering
Naast de kwaliteitsverklaring dient de producent ervoor zorg te dragen, dat:
- een logboek per speeltoestel is verstrekt, dan wel het logboek op grond van geleverde informatie adequaat
kan worden bijgewerkt;
- de processen worden afgerond door middel van een opleverings- of een inspectierapport.

2

WENKEN VOOR DE AFNEMER

2.1

Bij oplevering inspecteren of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- de kwaliteitsverklaring van de fabrikant van het speeltoestel en/of het merk van goedkeuring en
de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke;
- plaatsingsvoorschriften en/of onderhoudsvoorschriften beschikbaar zijn
- de uitgevoerde processen geen tekortkomingen vertonen.
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
idverde Realisatie B.V. en zo nodig met de certificatie instelling SKH.

2.2

De orderbevestiging
De producent moet een opdracht schriftelijk vastleggen in een orderbevestiging, waarbij wordt aangegeven
welk(e) proces(sen) onder de kwaliteitsverklaring uitgevoerd zullen worden.

2.3

Kwaliteitsverklaring
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van de
volledige kwaliteitsverklaring.

2.4

Geldigheidscontrole
Controleer of de kwaliteitsverklaring nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.nl.

