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Voor ‘Onderhoud van gasverbrandingstoestellen met een nominale belasting van  
ten hoogste 100kW’ 
Bonarius Service B.V.  
 
Deze kwaliteitsverklaring is op basis van BRL 6000-16/00 d.d. 2016-03-15  

afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

 

Kiwa verklaart dat: 

Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door Bonarius Service B.V. verrichte werkzaamheden in 

het kader van het onderhoud van gasverbrandingstoestellen met een nominale belasting van ten hoogste 

100 kW, zijn uitgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende eisen van de BRL, mits in het contract met 

de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit proces-certificaat.  

 

Registratie van certificaten op basis van BRL6000-16/00 vindt plaats op www.kvinl.nl van de Stichting 

Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL). 

 

 
Ronald Karel 

Kiwa 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Certificaathouder 
Bonarius Service B.V.  
Zwanenburgerdijk 291 
1161 NL  ZWANENBURG 
Postbus 33 
2140 AA  VIJFHUIZEN 
Tel. 020-4074900 
Fax 020-4074999 
info@bonarius.com 
www.bonarius.com 
KVK 34057780 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeeld is: 

• Kwaliteitssysteem 

• Realisatieproces 

• Eindresultaat 

Periodieke controle 

 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK 
Tel. 088 998 44 00 
Fax 088 998 44 20 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 
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BRL 6000-16 
 

 

BOUWBESLUITINGANG  

 

 
  

Afd. Onderwerp Grenswaarde/ 
bepalingsmethode 

Prestaties 
volgens certificaat 

Toelichting/ 
voorwaarden 

3.6 Luchtverversing, 
verblijfsgebied, 
verblijfsruimte, toiletruimte en 
badruimte 

Capaciteit Voldoet aan artikel 3.29 of 3.38 Zie onderzoeksrapport 

Luchtverversing, overige 
ruimten 

Capaciteit Voldoet aan artikel 3.32 of 3.39 Zie onderzoeksrapport 

3.8 Toevoer verbrandingslucht en 
afvoer van rookgas 

Capaciteit toevoer 
verbrandingslucht en 
afvoer van rookgas 

Voldoet aan artikel 3.50 of 3.59 Zie onderzoeksrapport 

Rookdoorlatendheid 
afvoer rookgas volgens 
NEN 2757-1 of NEN 
2757-2 

Voldoet aan artikel 3.53 of 3.60 Zie onderzoeksrapport 

6.2 Voorziening voor het afnemen 
en gebruiken van energie 

Gasinstallatie Voldoet aan artikel 6.9, lid 1 en 2 Zie onderhoudsrapport 
Leidingdoorvoeren en 
mantelbuis voor de 
aansluiting op het 
distributienet voor gas 

Voldoet aan artikel 6.9, lid 3 Zie onderhoudsrapport 

 

BRL6000-16 SPECIFICATIE  
 
Algemene beschrijving van de dienst  
De gecertificeerde diensten zijn:  
1. Eenmalige onderhoudsbeurt gasverbrandingstoestel, met beoordeling van de omgeving en de gasinstallatie;  
2. Periodiek onderhoud gasverbrandingstoestel, met beoordeling van de omgeving en de gasinstallatie;  
3. Onderzoek van gasinstallaties en voorzieningen voor luchtverversing, toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas.  
 
Specificatie van de dienst  
De wijze waarop de gecertificeerde werkzaamheden worden uitgevoerd is in overeenstemming met hoofdstuk 3 en 4 van  
BRL 6000-16/00.  
 
WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER  
Let erop dat in de opdracht die u geeft duidelijk is aangegeven voor welk dienst u opdracht geeft.  
Controleer of de rapportage die u ontvangt inderdaad betrekking heeft op het door u opgedragen dienst.  

 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  

Kiwa Nederland B.V. 

 


