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AVI-bodemas

AEB Amsterdam
VERKLARING VAN KIWA
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 2307 AVI-bodemas voor
ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken d.d. 27 mei 2008 inclusief
wijzigingsblad d.d. 31 december 2014, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor
Productcertificatie.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de AVI-bodemas worden periodiek
gecontroleerd.
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de
certificaathouder geleverde AVI-bodemas bij aflevering voldoet aan de in de BRL vastgelegde
®
eisen, mits deze voorzien is van het KOMO -merk op een wijze als aangegeven in deze
kwaliteitsverklaring.
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken
geen onderdeel uit van deze verklaring.

Bouke Meekma
Kiwa

Deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:
www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of deze kwaliteitsverklaring geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
AEB Amsterdam
Australiëhavenweg 21
1045 BA AMSTERDAM
Postbus 58292
1040 HG AMSTERDAM
T +31 020-5876299
F +31 020-5876200
E info@aebamsterdam.nl
I www.aebamsterdam.nl

Productielocatie
AEB Amsterdam
Australiëhavenweg 21
1045 BA AMSTERDAM

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle
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AVI-bodemas
TECHNISCHE SPECIFICATIE
Onderwerp
Onder AVI-bodemas wordt verstaan de bodemas die resteert na verbranding in een rooster- of een wervelbedoven in een inrichting die in
hoofdzaak is bestemd voor het verbranden van huishoudelijk afval en bedrijfsafvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 van het Besluit
vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen.
Na het vrijkomen uit de oven ondergaat de onbewerkte bodemas een nabewerking welke kan bestaan uit het blussen, zeven en
verwijderen van ferro- en non-ferrometalen. De aldus behandelde bodemas wordt aangeduid als AVI-bodemas. Onder bovengenoemde
inrichting wordt verstaan een inrichting, behorende tot de categorie 28.4, onder e, onder 1e, 2e of 3e van bijlage 1 van het Inrichtingenen Vergunningenbesluit milieubeheer.

Productkenmerken
Het product voldoet aan de in BRL 2307 vastgelegde producteisen.

Merken
De producten worden gemerkt door aanbrenging van nevenstaande KOMO®-merk en het certificaatnummer op het afleverdocument.
De uitvoering van dit merk is als volgt:

K2481
Het afleverdocument moet tevens de volgende aanduidingen bevatten:
• certificaathouder (drijver van de AVI en/of opwerker)
• productieweek
• productnaam en korrelmaat
• hoeveelheid geleverd product, locatie van het werk en leverdatum
• toepassingsgebied: ophogingen, aanvullingen en steunlagen / ongebonden funderingslagen
• Eural code (19 01 12)

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Inspecteer bij aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- AEB Amsterdam
en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.
In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.
De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende
verplichte Prestatieverklaring.
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