
KOMO® productcertificaat 

 

Beoordeeld is: 
• Product 

 

«naam product» 
«scope(s) KV»  

Nummer: «KV-nummer» 
Uitgegeven: «datum» 
Geldig tot:  «onbepaalde tijd / 
datum» 
Vervangt: «oude KV-nummer»  
d.d.: «datum»  

Certificaathouder 

«Naam bedrijf» 
«Straat bedrijf» 
«Plaats bedrijf» 
Postbus «nummer»  
«Plaats postbus» 
Tel. «nummer» 
Fax «nummer»  

Fabriek te  

«Naam fabriek» 
«Straat fabriek» 
«Plaats fabriek» 

Importeur  

«Naam importeur» 
«Straat importeur» 
«Plaats importeur» 

Verklaring van «naam CI» 

Dit productcertificaat behorend bij applicatiemethode xxx is op basis van BRL 9141 Wegmarkeringsmaterialen 01-01-2018, 
afgegeven conform het «naam certificatie reglement» van «naam CI». 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij «naam product» worden periodiek gecontroleerd. Op basis 
daarvan verklaart «naam CI» dat: 

• Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat «de/het» door de «producent vervaardigde / certificaathouder 
geleverde» «naam product» bij aflevering voldoe«t/n» aan: 

─ De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, 
─ De in «dit productcertificaat» en in de BRL vastgelegde producteisen en applicatiemethode. 

Mits «de/het» «naam product / afleveringsdocumenten» voorzien «is/zijn» van het KOMO®-merk op een wijze zoals 
aangegeven in dit productcertificaat. 

Voor «naam CI» 

«handtekening» 
«naam ondertekenaar» 
  

Dit productcertificaat bestaat uit 3 pagina’s 

Dit productcertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de 
website van «naam CI» op «website CI» 
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KOMO® productcertificaat 

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE 

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door «naam producent» geproduceerde «naam product / omschrijving 
onderwerp» en de bijbehorende productkenmerken. 

2. MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE «PRODUCTEN / VERPAKKINGEN / 
AFLEVERDOCUMENTEN» 

De «producten/verpakkingen/afleveringsbonnen» worden gemerkt met: 

• De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk 
is als volgt: 

1 

• Fabrieksmerk of fabrieksnaam 

• Productiecode of productiedatum 

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende: 

• «De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer»  

• De naam van de producent/leverancier 

• De productielocatie 

• De productnaam 

• Productiecode of productiedatum 

3. TERMEN EN DEFINITIES  

Niet van toepassing 

4. PRODUCTKENMERKEN 

4.1 OVERIGE PRODUCTKENMERKEN  

In de onderstaande tabel zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen die deel uit maken van dit 
productcertificaat. Deze voldoen aan de in de tabel gespecificeerde waarden. 

 

Kenmerk Eis BRL Klasse/Waarde 1) 

………….. ≤ …….  

…………..  ≥ …..  

………….. …… - ……  

…………..  Klasse ≥ …..  

…………..   

1) De klasse moet worden opgegeven. Indien er geen klasse is genormeerd, moet de waarde worden 
opgegeven.  

5. TOEPASSINGSVOORWAARDEN  

Zie de fabrikantsspecificaties. 

6. WENKEN VOOR DE AFNEMER  

• Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of: 
─ Geleverd is wat is overeengekomen 
─ Het merk en de wijze van merken juist is 
─ De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport). 

• Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met 
─ «naam certificaathouder» 

En zo nodig met 
─ «naam CI» 

• Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit productcertificaat opgenomen 
bepalingen. 
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KOMO® productcertificaat 

• Neem de in dit productcertificaat opgenomen toepassingsvoorwaarden «en verwerkingsvoorschriften in acht. 

• Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website «website CI» 

 

7. DOCUMENTENLIJST  

Lijst met documenten en publicatie datum zoals die zijn vermeld in de BRL 9141. 

 


