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COPRO EXTRANET

Raadplegen en beheren van technische fiches  
van door COPRO gecertificeerde producten.
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Wat is het  
COPRO EXTRANET
Het COPRO EXTRANET is een  
interactieve website waar alle 
technische fiches van door COPRO 
gecertificeerde producten kunnen 
teruggevonden worden. 

De certificaathouder (producent of 
leverancier) plaatst er zijn fiches op. 
COPRO ziet ze na en valideert ze.
De bouwheer raadpleegt de fiches  
en kijkt er de geldigheid van na.

Waarom het  
COPRO EXTRANET
Een bouwheer wenst op zijn werf
kwaliteitsvolle producten. 
Vele bestekken en bouwheren schrijven 
dan ook voor dat deze producten 
onderworpen dienen te worden  
aan voorafgaande controles.  

De producten dienen met andere 
woorden gecertificeerd te zijn. 
Om te weten of een product gecer-
tificeerd is, dient de bouwheer een 
gewaarmerkte technische fiche op 
te vragen bij zijn aannemer. Daarop 
vindt de bouwheer alle informatie terug 
die hij nodig heeft om te oordelen of 
dit product op zijn werf gebruikt mag 
worden. 

In de praktijk zijn er echter een aantal 
struikelblokken die het raadplegen 
van deze fiches bemoeilijkt:

1. Fiches laten op zich wachten en 
worden soms pas geleverd als de 
producten reeds zijn verwerkt.

2. Fiches zijn verschillend voor bijna 
ieder product. Dit maakt het voor 
de bouwheer erg moeilijk om 
te controleren. Bovendien is niet 
duidelijk welke info echt van tel is.

 

3. In plaats van de gewaarmerkte 
fiches, worden commerciële fiches 
zonder enige waarmerking van  
de certificatie-instelling aan de 
bouwheer overgemaakt.

4. Een certificaathouder heeft na 
schorsing of beëindigen van de 
certificatie wel nog een technische 
fiche met een nog lopende geldig-
heidsduur. Hij kan dus producten 
leveren op de werf zonder dat er 
hierop controles gebeuren door de 
certificatie-instelling.

5. Soms ontbreekt een duidelijke link 
tussen de technische fiche en het 
op de werf geleverde product en 
de leveringsbon.

6. Een technische fiche geeft meestal 
weinig bijkomende informatie voor 
de klant, bijvoorbeeld over wat 
hij zelf nog dient na te kijken of 
met welke andere producten het 
geleverde product compatibel is.

Om al deze problemen op te 
vangen, heeft COPRO het COPRO 
EXTRANET ontwikkeld.
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Gebruik van het COPRO EXTRANET
Het COPRO EXTRANET is gratis en is voor iedereen toegankelijk via de website van COPRO:
www.copro.eu en doorklikken op ”EXTRANET technische fiches”.

Of rechtstreeks surfen naar extranet.copro.eu
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U KAN ZOEKEN OP:

• Snelcode of certificaatnummer - waar vind je dit?

• Product

• Naam van de certificaathouder

• Naam of locatie van de productie-eenheid

• Productnaam

• Opschrift van een product

• Certificatiesysteem (COPRO, BENOR, …)

• Gebruik

Het rechterdeel is voor de certificaathouder. Deze kan inloggen en zelf zijn fiches beheren.  
Vooraleer de fiches consulteerbaar zijn, worden ze gecontroleerd en gevalideerd door de verantwoordelijke bij COPRO.

Het linkerdeel is voor de bouwheer. Via verschillende wegen kan de bouwheer hier het gezochte product vinden: 

1. Snel zoeken: 
 Hier kan van op de startpagina onmiddellijk gezocht worden op enkele criteria.
 

 

2. Geavanceerd zoeken:
 Daar kan gezocht worden via het ingeven van enkele vooraf gedefinieerde criteria.

3. Niet gevonden wat u zocht: 
 Hier vindt u een overzicht van alle producten en productfamilies die COPRO certificeert.

U KAN ZOEKEN OP:

• Snelcode of certificaatnummer - waar vind je dit?

• Product

• Naam van de certificaathouder

• Naam of locatie van de productie-eenheid

• Productnaam

• Opschrift van een product

• Certificatiesysteem (COPRO, BENOR, …)

• Gebruik

Voorbeeld opzoeken op het COPRO EXTRANET
Stel u hebt voor een werf in Heist-op-den-Berg gebroken beton met korrelmaat 0/40 nodig en  
dit om te gebruiken in een fundering. U wilt dus weten waar u dit gecertificeerde product kan verkrijgen.
Op het EXTRANET kiest u geavanceerd zoeken.

 

Een nieuw zoekvenster wordt geopend waarin u volgende invult:
1. De sector: funderingen
2. Het product: Gerecycleerde granulaten (puingranulaten) Vaste locatie
3. Het subproduct: Betongranulaat 0/40 steenslagfundering met continue korrelverdeling type1 BENOR/COPRO
4. Locatie productie eenheid: Heist-op-den-Berg
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Vervolgens worden volgende resultaten weergegeven:

 

In de kolom “afstand“ kunt u de resultaten sorteren op afstand van Heist-op-den-Berg. 
Wilt u meer info over het product dan klikt u op “Tonen”.

U vindt er alle relevante info 
betreffende dit product. 

Zo ziet u: 
-  Dat dit product gecertificeerd is. 
-  Voor welk gebruik het geschikt is.
-  Daarnaast wordt ook weergegeven 

aan welke typebestekken, normen 
en voorschriften het moet voldoen.

Indien u de volledige technische fiche voor dit product wenst te ontvangen, vul dan onderaan uw e-mail adres in.

 

De technische fiche wordt in pdf formaat naar dit adres verstuurd.
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Inhoud technische fiches op het COPRO EXTRANET
De fiche is in een aantal blokken opgedeeld. Ieder blok groepeert een aantal gegevens die voor de bouwheer,  
projectmanager, werftoezichter,… van belang zijn. Gezien niet alle info voor iedereen even relevant is kan eenieder  
gemakkelijk terugvinden wat voor hem van tel is.

Iedere technische fiche van elk door COPRO gecertificeerd product ziet er nu hetzelfde uit.

De bouwheer kan hierdoor ook in één oogopslag het onderscheid maken met een commerciële fiche.

CERTIFICATIE VAN

GERECYCLEERDE GRANULATEN
(PUINGRANULATEN) VASTE LOCATIE
Deze technische fiche werd afgedrukt op 14/11/2013.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op http://extranet.copro.eu/

TECHNISCHE FICHE

SNELCODE VERSIE GELDIGHEID

0500/0001 1.0 - 14/11/2013 GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER PRODUCTIE-EENHEID CERTIFICAATNUMMER

De Breker
Granulaatstraat 34
B-9140 Steendorp
02 468 00 95
info@debrekernv.be

De Breker
Granulaatstraat 34
B-9140 Steendorp
02 468 00 95
info@debrekernv.be

BENOR
500/10B
Gerecycleerde granulaten (puingranulaten) Vaste locatie

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING COMMERCIËLE BENAMING

BETONGRANULAAT 0/40MM C1 - GEBROKEN BETONPUIN
0/40MM

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

Geen. Zie gegevens op afleveringsbon.

TOEPASSING

Conform aan: SB 250 - versie 2.2

CCT Qualiroutes (2011)

CCT/TB 2011 (2011)

VLAREMA

PTV 406

EN 13383-1

EN 12620:2002+A1

EN 13242+A1

 
Gebruik: STEENSLAGFUNDERING MET CONTINUE KORRELVERDELING TYPE I
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TECHNISCHE FICHE SNELCODE 0500/0001

GECERTIFICEERDE EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN PROEFNORM EENHEID WAARDE MIN MAX

Classificatiebeproeving fractie
groter dan 4mm:

PTV 406 - - -

Rc % - 70 100

Rcug % - 90 100

Rb % - 0 10

Ra % - 0 5

Rg % - 0 2

X % - 0 1,0

FL cm³/kg - 0 5

Korrelverdeling (Doorval): NBN EN 933-1 0/40
UF7OC90GA

- -

Zeef 56mm % - 100 100

Zeef 40mm % - 90 99

Zeef 20mm % - 55 85

Zeef 10mm % - 35 65

Zeef 4mm % - 22 50

Zeef 2mm % - 15 40

Zeef 1mm % - 10 35

Zeef 0.500mm % - 0 20

Zeef 0.063mm % - 0 7

Methyleenblauwproef NBN EN 933-9 Bijl. A g/kg MBF10 0 10

Humusgehalte NBN EN 1744-1 § 15 OSPass - -

Vlakheidsindex NBN EN 933-3 % FI35 0 35

Percentage gebroken en ronde
stenen

NBN EN 933-5 C50/10 - -

Weerstand tegen verbrijzeling NBN EN 1097-2 % LA40 0 40

Droge volumieke massa NBN EN 1097-6 Mg/m³ - 1,50 -
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TECHNISCHE FICHE SNELCODE 0500/0001

TOELICHTINGEN

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat. De garantie dat de
geleverde gerecycleerde granulaten gecertificeerd zijn wordt enkel bevestigd indien ELKE VRACHT geïdentificeerd
is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer met vermelding van de snelcode van het
desbetreffende product.

TOELEVERINGSVORM

Bulkgoederen.

EXTRA INFORMATIE

Rc = Beton(-producten), ...
Ru = Hydraulisch gebonden en ongebonden granulaten, natuursteen, ...
Rb = Baksteen, keramische producten, kalkzandsteen, argexbeton, ...
Ra = Koolwaterstofmengsels
Rg = Glas
X = Niet-vlottende verontreinigingen o.a. metaal, pleisterwerk, ...
Fl = Vlottende verontreinigingen o.a. hout, drijvende cellenbeton, ...

Contactpersoon bij
* COPRO: Michaël Van Schelvergem +32 2 468 00 95 michael.vanschelvergem@copro.eu

* Certificaathouder: Steven Van Der Steene 02 468 00 95 steven.vandersteene@gmail.com
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TECHNISCHE FICHE SNELCODE 0500/0001

WAARMERKING

Met deze technische fiche verklaart COPRO dat de zelfcontrole van de fabrikant wordt nagekeken volgens TRA 10
(BENOR) (2.0), BENOR TRA 10-11 (2.0).
De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op
de leveringsbon.

CERTIFICAATHOUDER COPRO

Naam: Steven Van Der Steene
Datum: 14/11/2013

Naam: Michaël Van Schelvergem
Datum: 14/11/2013
Handtekening:

COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik

TECHNISCHE FICHE SNELCODE 0500/0001
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Afbraakwerken 
De Breker nv 
Granulaatstraat 34 
9140 Steendorp 
Tel  02/648 00 95 
Fax  02/649 10 19 
info@debrekernv.be 
www.debrekernv.be 
 
LEVERINGSBON    Nummer 13.2565.55 
 
Kenteken:  COP-234 + RO-567 
Badge: 5254A  
Bestuurder: Steven Van Der Steene 
 
Klant: 21525 Pierre Vanderpuin 
 Recyclagestraat 12 
 9000 Gent 
 
Transporteur:  Pierre Vanderpuin 
 Recyclagestraat 12 
 9000 Gent 
 
Werf  556545 Steenslaglaan 55A 
 2220 Heist-op-den-Berg 
 
Product: 254 Betongranulaat 0/40 mm C1 afgehaald 
  
Toepassing: Steenslagfundering met continue korrelverdeling type I  

(SB250 / EN 13242) 
 
 COPRO-certificaat volgens OVAM-eenheidsreglement 500/10 
 BENOR-certificaat 13285/500/10 
 
 Snelcode technische fiche/DoP 0500/0001 
 
 
 
Weging 1:  19.100 kg 28/11/2013 12:25:20 
Weging 2:  28.800 kg 28/11/2013 12:45:28 
Netto:  9.700 kg 
 
Handtekening vergunninghouder Handtekening vervoerder/klant:  
   

1137 

Op de fiche kunnen een aantal aandachtspunten vermeld worden.  
Dit kunnen zaken zijn die door de werftoezichter bij ontvangst van de goederen nog nagezien dienen te worden. 
Bij deze technische fiche staat vermeld dat elke geleverde vracht vergezeld dient te zijn van een afleveringsbon.

Op deze afleveringsbon dient dezelfde snelcode te staan als deze op de technische fiche.  
Een product dat geleverd wordt kan zo snel gelinkt worden aan de juiste technische fiche.

De contactgegevens van de verantwoordelijke bij de certificaathouder en bij COPRO staan op de technische fiche. 
Bij vragen heeft de bouwheer onmiddellijk de juiste persoon aan de lijn.

De technische fiche biedt een overzicht van de normen, bestekken en referentiedocumenten waaraan het product 
moet voldoen. Ook de toeleveringsvorm en het gebruik waarvoor het product bestemd is worden weergegeven.

Ten slotte worden ook de gecertificeerde eigenschappen opgelijst. 

TOELICHTINGEN

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat. De garantie dat de
geleverde gerecycleerde granulaten gecertificeerd zijn wordt enkel bevestigd indien ELKE VRACHT geïdentificeerd
is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer met vermelding van de snelcode van het
desbetreffende product.

TOELEVERINGSVORM

Bulkgoederen.

EXTRA INFORMATIE

Rc = Beton(-producten), ...
Ru = Hydraulisch gebonden en ongebonden granulaten, natuursteen, ...
Rb = Baksteen, keramische producten, kalkzandsteen, argexbeton, ...
Ra = Koolwaterstofmengsels
Rg = Glas
X = Niet-vlottende verontreinigingen o.a. metaal, pleisterwerk, ...
Fl = Vlottende verontreinigingen o.a. hout, drijvende cellenbeton, ...

Contactpersoon bij
* COPRO: Michaël Van Schelvergem +32 2 468 00 95 michael.vanschelvergem@copro.eu

* Certificaathouder: Steven Van Der Steene 02 468 00 95 steven.vandersteene@gmail.com
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TECHNISCHE FICHE SNELCODE 0500/0001
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Quadri kleuren
Donker groen:

C: 100 
M: 0
Y: 90
K: 40

Quadri kleuren
Licht groen:

C: 70 
M: 0
Y: 100
K: 0

Voordelen COPRO EXTRANET
Wij zijn ervan overtuigd dat het COPRO EXTRANET zowel voor de bouwheer, 
aannemer en producent tal van voordelen biedt: 

n  Uniform! Overzichtelijk! Makkelijk!

n  Fiche opvragen: snel + zelf.

n  Centrale database.

n  Minder papier.

n  Link tussen fiche en geleverde product (snelcode/opschrift).

n  Duidelijk wat nog te controleren op de werf.

n  Geldigheid: onmiddellijk en zekerheid.

Nieuw op het COPRO EXTRANET
COPRO blijft verder investeren in het COPRO EXTRANET:

n  Verhoging van de performantie.

n  Nieuwe zoekmogelijkheden (Verantwoordingsnota).

n  Sector wegenbeton toegevoegd.

n  Raadpleegbaar op tablet en smartphone.

n  Binnenkort kan de bouwheer de technische fiches aan zijn projecten koppelen.

Meer info over het COPRO EXTRANET
n  extranet.copro.eu
n  www.copro.eu
n  info@copro.eu
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