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CERTIFICATIE-AANVRAAG VOOR  
WEGENBETON - GEPRODUCEERD DOOR 

EEN VASTE PRODUCTIE-EENHEID 

DEZE CERTIFICATIE-AANVRAAG GELDT ALS CONTRACT VOOR DE 
PRODUCTCERTIFICATIE ONDER HET BENOR-MERK 

ONDERGETEKENDE, 

Naam: 

Voornaam: 

Hoedanigheid: 

VERTEGENWOORDIGER IN RECHTE VAN DE VENNOOTSCHAP MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: 

Firmanaam: 

Straat / nr.: 

Postcode / Gemeente: 

Land: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail:

Ondernemingsnummer: 

Rekeningnummer: 

VRAAGT HET CERTIFICAAT AAN VOOR DE VOLGENDE PRODUCTIE-EENHEID: 

Firmanaam: 

Straat / nr.: 

Postcode / Gemeente: 

Land: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail:

Ondernemingsnummer: 

BENOR-certificatie  Productie-eenheid die over een BENOR-merk voor stortklaar beton beschikt

volgens TRA 550:  Productie-eenheid die niet over een BENOR-merk voor stortklaar beton beschikt

VOOR HET HIERNA VERMELDE WEGENBETON DAT IN BELGIE GELEVERD WORDT EN HET VOORWERP 
UITMAAKT VAN MINSTENS EEN VAN DE IN HET REGLEMENT VERMELDE REFERENTIEDOCUMENTEN: 

 Wegenbeton voor wegverhardingen
 Andere:

 Beton voor lijnvormige elementen
(aankruisen en/of aanvullen) 

IN BIJLAGE IS HET ONTWERP VAN KWALITEITSHANDBOEK / TECHNISCH DOSSIER GEVOEGD 
(enkel bij eerste aanvraag). 
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VERANTWOORDELIJKE VOOR DE ZELFCONTROLE: 

 Naam:   

Voornaam:  

Tel.:  

 E-mail:  
 

VERKLARING VAN VERBINTENIS 
Ondergetekende verklaart: 
 1. dat alle voormelde gegevens juist zijn en dat iedere wijziging hieraan onmiddellijk schriftelijk zal meegedeeld 

worden aan COPRO; 
 2.  dat hij kennis genomen heeft van het Algemeen Certificatiereglement voor productcertificatie in de 

bouwsector (CRC 01 BENOR*) en van het Toepassingsreglement voor productcertificatie van wegenbeton 
(TRA 50*); 

 3. dat hij zich ertoe verbindt, zich aan alle bepalingen van bovenvernoemde reglementen te onderwerpen; 
 4. alle maatregelen te zullen treffen, opdat de overeenkomstigheid van de BENOR-gecertificeerde 

wegenbeton met de geldende technische voorschriften doorlopend zou gewaarborgd zijn; 
 5. de gespecificeerde productie van wegenbeton, bestemd voor de Belgische markt, steeds onder het 

BENOR-merk te leveren en geen wegenbeton, bestemd voor de Belgische markt, die afkomstig is van een 
andere producent of van een andere fabricagezetel en die niet geproduceerd zijn onder het BENOR-merk 
onder certificaat te leveren; 

 6. (indien de aanvrager niet de producent is) dat de productie-eenheid op de hoogte is van de voorliggende 
aanvraag en dat hij het nodige zal doen opdat de certificatievoorwaarden in de productie-eenheid kunnen 
worden nagegaan; 

 7. dat de hierbij aangevraagde dienst verricht wordt ten behoeve van de maatschappelijke zetel. 
* De laatste uitgave van de documenten waarnaar wordt verwezen is van toepassing, dit met inbegrip van eventuele amendementen en 

corrigenda. 
 In DUBBEL opgemaakt te:  

 Datum:  

Handtekening: 

 
 
 
 

 
VERKLARING VAN ONTVANKELIJKHEID 

Ondergetekende, in rechte vertegenwoordiger van de Onpartijdige Instelling voor de Controle van  Bouwproducten, 
COPRO vzw, verklaart deze certificatie-aanvraag voor de BENOR-certificatie voor wegenbeton ontvankelijk en kent 
u het volgende identificatienummer toe: 

  

 In DUBBEL opgemaakt te: Zellik 

 Datum:  

Voor COPRO, de CEO: ir. Dirk Van Loo 

Handtekening: 
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