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-ontwerpen en installeren van elektrotechnische-installaties van individuele woningen (BRL 6000-01)
-ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische-installaties (tot en met 3x80A) van
bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-02)
-ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische-installaties (>3x80A) van bouwwerken, anders
dan individuele woningen (BRL 6000-03)
Nummer: K2022490
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Dit certificaat is geldig tot: 1 december 2024
Dit certificaat is geldig vanaf: 24 december 2021
Gecertificeerd sinds: 1 december 2003

BINK Elektro
Verklaring van DEKRA Certification B.V.
Dit procescertificaat is op basis van BRL 6000-AB:2016, BRL 6000-01:2016, BRL 6000-02:2016 en BRL 6000-03:2016,
afgegeven door DEKRA Certification B.V., conform de Algemene Voorwaarden voor het uitvoeren van beoordelingen en
certificatie.
DEKRA Certification B.V. verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat:
de ontwerp- en installatiewerkzaamheden van BINK Elektro voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 en 5 van de BRL,
hetgeen inhoudt dat de door BINK Elektro geïnstalleerde installaties voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals
vermeld op pagina 2.
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 SBK: www.bouwkwaliteit.nl.
Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van InstallQ: www.InstallQ.nl.
DEKRA Certification B.V.
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B.T.M. Holtus
Directeur

M.G.G. Boersma
Certificatie Manager

Gegevens certificaathouder
BINK Elektro
Rucphensebaan 52
4714 RE Sprundel
Tel.: 0031 76 5991700
Fax: 0031 76 5991710
e-mail: r.bink@binkgroep.eu
De gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij DEKRA Certification B.V.
te informeren of dit document nog geldig is.

Bouwbesluit

Kiwa InstallQ
Procescertificaat
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Uitgegeven
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Vervaldatum

23/03/2025

Vervangt

K89955/05

BRL 6000-21/00
Voor het ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen
van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen
voor het beheren van bodemenergiesystemen van individuele woningen,
woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.

KIN Installatietechniek B.V.
Dit certificaat is op basis van BRL 6000-21/00 d.d. 2019-11-01 inclusief wijzigingsblad d.d. 2021-03-01
afgegeven door Kiwa, conform het hiervoor van toepassing zijnde Kiwa-Reglement voor Certificatie.
Kiwa verklaart:
•

•
•

dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door KIN Installatietechniek B.V. verrichte
werkzaamheden aangaande het ontwerpen, installeren en beheren (klein/groot) bij voortduring aan de
in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen ten aanzien van het proces en het eindresultaat voldoen, mits
in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit
procescertificaat,
dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat het ontwerpen, installeren en beheren (klein/groot)
van bodemenergiesystemen voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit,
dat voor dit procescertificaat geen controle plaatsvindt op de melding, en/of informatieplicht van de
gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Milieu erkende
kwaliteitsverklaring, indien de kwaliteitsverklaring is opgenomen in het “Overzicht van erkende
kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de websites van Bodem+: www.bodemplus.nl.
Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op www.installq.nl van de Stichting InstallQ.

20220216

Ron Scheepers
Country manager Kiwa Nederland

Raadpleeg www.kiwa.com om vast te stellen dat het certificaat nog steeds geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Bedrijfsgegevens

Sir Winston Churchilllaan 273

KIN Installatietechniek B.V.

Postbus 70

Rector Buijselstraat 20

2288 AB RIJSWIJK

5121 JP RIJEN
NETHERLANDS

Tel. +31 88 998 44 00

KVK 24444637

Fax +31 88 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Besluit bodemkwaliteit

Proces beoordeeld
Periodieke controle

