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Bouwbesluit 

Beoordeeld is: 

• Kwaliteitssysteem 
• Realisatie proces 
• Eindresultaat 

Periodieke controle 

Certificaathouder     

Wergo Afbouw BV    

Langendijk 7    

5652 AX Eindhoven    

T: +31 (0)402 549 880    

E: info@wergo.nl    

I:  www.wergo.nl    

    
 

AFBOUWWERKZAAMHEDEN 
 
Scope(s): 

Montage van systeemwanden en -plafonds 

 

Verklaring van SKG-IKOB Certificatie 

Dit procescertificaat is afgegeven op basis van BRL 9600 “Afbouwwerkzaamheden” d.d. 01-03-2004 inclusief 

wijzigingsblad d.d. 09-07-2013 en URL 0709 “Montage van systeemwanden en -plafonds” d.d. 9 juli 2013 conform 

het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB Certificatie. 

 

SKG-IKOB verklaart dat: 

• het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder verrichte werkzaamheden bij 

voortduring voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn en de bijhorende uitvoeringsrichtlijn(en) 

vastgelegde eisen ten aanzien van het proces. 

• het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het eindresultaat van de door de certificaathouder 

verrichte werkzaamheden op het moment van oplevering door de certificaathouder voldoet aan de in 

de beoordelingsrichtlijn en de bijhorende uitvoeringsrichtlijn(en) vastgelegde eisen. 

• met inachtneming van het bovenstaande het eindresultaat van de door de certificaathouder verrichte 

werkzaamheden in zijn toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit zoals gespecificeerd in 

deze kwaliteitsverklaring. 

 

Voor SKG-IKOB Certificatie 

ing. J. Bogaard 

Certificatiemanager 
 
 

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

De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.  

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden. 
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1. PROCESSPECIFICATIE 
 

Dit procescertificaat heeft betrekking op het proces voor Afbouwwerkzaamheden en de prestatie van het eindresultaat van dit proces. 

De uitvoering van het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 2 van BRL 9600 en de bijhorende uitvoeringsrichtlijn(en). 

De prestatie van het eindresultaat van het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 2 van BRL 9600 en de bijhorende 

uitvoeringsrichtlijn(en). 

 
2. MERKEN 
 
De certificaathouder heeft het recht om het 
certificatiemerk te voeren volgens nevenstaand 
voorbeeld 
 
 

 
 
 
 

 

 
3. WENKEN VOOR DE AFNEMER 

 

1. Controleer bij oplevering of gerealiseerd is wat is overeengekomen. 

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met 

  Wergo Afbouw BV 

 En zo nodig met 

  SKG-IKOB Certificatie BV 

 


