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CERTIFICATIE-AANVRAAG VOOR 
GRANULATEN 

 
 
 

 

DEZE CERTIFICATIE-AANVRAAG GELDT ALS CONTRACT VOOR DE CERTIFICATIE  
IN HET KADER VAN DE CE-MARKERING VAN GRANULATEN 

Voor meer informatie over het invullen van dit formulier: www.copro.eu/nl/howto. 
 

ONDERGETEKENDE, 

 Naam:  

 Voornaam:  

 Hoedanigheid:  

VERTEGENWOORDIGER IN RECHTE VAN DE VENNOOTSCHAP MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: 

 Firmanaam:  

 Straat / nr.:  

 Postcode / Gemeente:  

Land:  

 Tel.:  

 E-mail:  

Ondernemingsnummer (BTW):  

Rekeningnummer:  

VRAAGT DE CERTIFICATIE AAN VOOR DE GRANULATEN VAN DE VOLGENDE PRODUCTIE-EENHEID: 

 Firmanaam:  

 Straat / nr.:  

 Postcode / Gemeente:  

Land:  

 Tel.:  

 E-mail:  

Ondernemingsnummer (BTW):  

E-mail – elektronische facturatie:  

E-mails – inspectieverslagen:  

VOOR DE GRANULATEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN EEN VAN DE VOLGENDE NORMEN: 

    NBN EN 12620            NBN EN 13043          NBN EN 13139           NBN EN 13242            NBN EN 13383-1  

    NBN EN 13450 (aankruisen) 

OORSPRONG VAN DE GRANULATEN: 

  Natuurlijke granulaten    Gerecycleerde granulaten   Granulaten van andere oorsprong(1) 

  (aankruisen en/of aanvullen) 

  (1) Te verduidelijken 

 
 

 
 
Notified body 

         1137 
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VERANTWOORDELIJKE FPC 

 Naam:   

Voornaam:  

Tel.:  

 E-mail:  

UITBESTEDE ACTIVITEITEN 
(vb. laboproeven, kalibratie, onderhoud, personeelsbeheer, opleiding, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENTSYSTEEM 

Wordt het FPC-handboek gebruikt voor meerdere productie-eenheden?  

Indien ja, welke productie-eenheden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTANCY 

Wordt er beroep gedaan op een externe consultant?  

Indien ja, door wie? 
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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 heeft kennis genomen van het Reglement voor de Certificatie in het kader van de CE-markering, 
AVCP-systeem 2+, in de sector van de granulaten, R/CE 2+ 16236 *; 

 3. dat hij zich ertoe verbindt, zich aan alle bepalingen van bovenvernoemde reglementen te onderwerpen; 

 4. alle maatregelen te treffen opdat de overeenkomstigheid van elk onder het CE-markering geleverde product 
gewaarborgd zou zijn; 

 5. geen aanvraag te hebben ingediend bij een andere genotificeerde instelling; 

 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. 

 8. dat voormelde gegevens kunnen gebruikt worden ter identificatie op de websites van COPRO. Meer 
informatie over gegevensgebruik kan teruggevonden worden op www.copro.eu/nl/privacy. 

* 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 certificatie in het kader van de CE-markering in de sector 
van granulaten ontvankelijk en kent u het volgende identificatienummer toe: 

  

 In DUBBEL opgemaakt te: Zellik 

 Datum **:  

Voor COPRO, de CEO: ir. Dirk Van Loo 

Handtekening ***: 
 

De volgende verzekeringspolissen, ZCN600023117 en 2LO/03/99.505.177, werden respectievelijk uitgegeven door 
ALLIANZ BENELUX NV (nr. 0403.258.197) en AG INSURANCE NV (nr. 0404.494.849) om de burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid te dekken. 

** Niet in te vullen wanneer bij digitale ondertekening eveneens de datum wordt geregistreerd en vermeld. 

*** Bij afdruk op afzonderlijke pagina’s, dienen de vorige pagina’s onderaan geparafeerd te worden. 
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