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VERKLARING VAN KIWA 
Werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, verbrandings- 
luchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen  
 
Dit certificaat is op basis van BRL 6000-25 d.d. 02-03-2021 afgegeven door Kiwa, 

conform het hiervoor van toepassing zijnde Kiwa-Reglement voor Certificatie.  

 

Bonarius Holding B.V.   
 

KIWA VERKLAART: 

• het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door Bonarius Holding BV verrichte werkzaamheden 

aangaande Deelgebied 1: Gasverbrandingstoestellen  en individuele verbrandingsluchttoevoer- en 

rookgasafvoervoorzieningen Deelgebied 2: Collectieve verbrandingsluchttoevoer- en 

rookgasafvoervoorzieningen  bij voortduring aan de in BRL 6000-25 vastgelegde processpecificaties 

voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht 

conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, 

zoals in de BRL zijn vastgelegd; 

• met in achtneming van het bovenstaande, het eindresultaat van het proces in zijn toepassing(en) 

voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze 

kwaliteitsverklaring.  

 

Het certificaat is opgenomen in het register van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw op de 

website: www.tlokb.nl.  

 

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van InstallQ, www. Installq.nl: 

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

 

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.  

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

 

Gebruikers van dit procescertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de 

website van Kiwa. En op de website van TLoKB of deze in het Register gasverbrandingsinstallaties is opgenomen.. 

Onderneming 

Bonarius Holding B.V. 

Zwanenburgerdijk 291 

1161 NL  ZWANENBURG 

Tel. 020-4074900 

bonarius@bonarius.com 

www.bonarius.com 

KVK 34249656 

 

 

Werkmaatschappijen 

Bonarius Service B.V. 

Zwanenburgerdijk 291 

1161 NL  ZWANENBURG 

 

Bonarius Techniek B.V. 

Zwanenburgerdijk 291 

1161 NL  ZWANENBURG 

 

 

 
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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Bouwbesluit 
 



 

 

BOUWBESLUITINGANG  

Par. Onderwerp Grenswaarde/ 

bepalingsmethode 

Prestaties  

volgens certificaat 

Toelichting/ 

voorwaarden 

1.8 Certificering 

werkzaamheden aan 

gasverbrandings 

installaties in 

verband met 

koolmonoxide. 

Artikel 1.37 lid 2 sub:  

a. de reikwijdte van de werkzaamheden 

waarop het certificatieschema 

betrekking heeft; 

b. het op adequate wijze uitvoeren van 

werkzaamheden als bedoeld in artikel 

1.35, tweede lid, onder a tot en met c;  

c. het op adequate wijze controleren 

van de gasverbrandingsinstallatie 

voordat deze in bedrijf wordt gesteld;  

d. de vakbekwaamheid van personen 

die de werkzaamheden als bedoeld in 

artikel 1.35, tweede lid, onder d, 

uitvoeren, het actueel houden van het 

hiervoor benodigde kennisniveau en de 

wijze waarop dit wordt beoordeeld;  

e. het melden van de inbedrijfstelling 

van gasverbrandingsinstallaties door de 

certificaathouder aan de certificerende 

instelling na afronding van 

werkzaamheden;  

f. de beschikbaarheid, het gebruik, 

onderhoud en beheer van bij de uit te 

voeren werkzaamheden noodzakelijke 

meetinstrumenten en andere 

hulpmiddelen;  

g. het buiten bedrijf stellen van 

toestellen als wordt vastgesteld dat bij 

het gebruik ervan koolmonoxide 

vrijkomt; en  

h. de wijze waarop medewerkers zich 

bij klanten dienen te legitimeren. 

  

Artikel 1.37 lid 2 sub:  

a. paragraaf 1.2 

Toepassingsgebied; 

 

b. hoofdstuk 4 

Proceseisen; 

 

c. paragraaf 4.3 

Controle 

werkzaamheden; 

d. paragraaf 5.5 

Vakbekwaamheid 

van het personeel; 

 

 

 

e. paragraaf 5.6 

Registratie van 

uitgevoerde 

werkzaamheden; 

 

f. paragraaf 5.4  

Meet- en beproevings 

middelen;  

 

 

g. paragraaf 4.3 

Controle 

werkzaamheden; 

 

h. paragraaf 5.5 

Vakbekwaamheid 

van het personeel. 

 

 

 

 

SPECIFICATIE INSTALLATIES  

 

Algemene beschrijving van de werkzaamheden 
De gecertificeerde werkzaamheden betreffen werkzaamheden aan gebouwgebonden  gasverbrandingstoestellen in 

‘huishoudelijk’  gebruik, vallend onder de categorisering A-, B- , of C-toestellen voor ruimteverwarming en warmtapwater 

bereiding en de bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas 

voor de deelgebieden: (installeren), (onderhouden) (repareren) en (inbedrijfstellen) 

 

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER 

 

Inspecteer bij aflevering of: 

- geleverd is wat is overeengekomen. 

 

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

- MC Totaal Service 

  

en zo nodig met: 

- Kiwa Nederland B.V. 

 

 

 


