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Verklaring van SKH
Dit attest-m
met-productcerrtificaat is op basis
b
van BRL
L 0904 ‘Houtsk
keletbouw’ d.d
d. 16-12-2003
inclusief wijzigingsblad d..d. 21-01-2013
3, afgegeven cconform het SKH
S
Reglemen
nt voor Certificcatie.
SKH verkla
aart dat:
 het gerechtvaard
digd vertrouwe
en bestaat, da
at het door de producent vervaardigde hooutskeletbouw
wdeel bij
vo
oortduring vold
doet aan de in dit attest-mett-productcertifiicaat vastgelegde technischhe specificaties, mits het
ho
outskeletbouwd
deel voorzien is van het KO
OMO®-merk op
p een wijze als
s aangegevenn in dit attest-m
met-productce
ertificaat.
 het met de gece
ertificeerde pro
oducten same ngestelde hou
utskeletbouws
systeem prestaaties levert als
s in dit attest-m
metpro
oductcertificaa
at omschreven
n, mits:
o de vervvaardiging van
n constructies met het houtskeletbouwsysteem geschieedt overeenko
omstig de in dit attestmet-prroductcertifica
aat vastgesteld
de verwerkingsmethoden;
o voldaan
n wordt aan de
e in dit attest-m
ertificaat omsc
chreven toepaassingsvoorwa
aarden.
met-productce
v het bovensstaande het houtskeletbouw
wsysteem in zzijn toepassing
gen voldoet aa
an de
SKH verklaart dat met in achtneming van
eisen van h
het Bouwbeslu
uit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2, 3 en 4 van deze
e kwaliteitsverrklaring.
SKH verklaart dat voor diit attest-met-productcertifica
aat geen contrrole plaatsvind
dt op de produuctie van de ov
verige onderdelen van
het houtske
eletbouwsystee
em, noch op de
d vervaardigiing van het bo
ouwwerk.
Dit certificaa
at is een erkende kwaliteitsv
verklaring voo
or het Bouwbe
esluit overeenk
komstig de Triipartiete overe
eenkomst (Stsscourant
132, 2006) en de Woning
gwet. Het certiificaat is opge nomen in het ‘Overzicht van
n erkende kwaaliteitsverklaringen in de bo
ouw’ op
de website van SBK: www
w.bouwkwalite
eit.nl.
Voor SKH

drs. H.J.O. van
n Doorn, directteur

Het certifica
aat is voorts opgenomen in het overzicht op de website
e van Stichting
g KOMO: www
w.komo.nl.
Gebruikers van dit attest--met-productc
certificaat word
den geadvisee
erd om te conttroleren of dit ccertificaat nog
g geldig is;
raadpleeg h
hiertoe de SKH
H-website: ww
ww.skh.org.
Dit attest-m
met-productcerrtificaat bestaa
at uit 61 bladziijden.
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