KOMO® PROCESCERTIFICAAT VOOR REALISEREN EN
ONDERHOUDEN VAN DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES
MET GESLOTEN DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN
CERTIFICERING VOLGENS BRL 4702
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U wilt als dakdekker kwaliteit
garanderen. Dit kunt u vastleggen
met het KOMO-procescertificaat
‘realiseren en onderhouden van
dakbedekkingsconstructies met
gesloten dakbedekkingssystemen’. Als
onafhankelijke certificatie-instelling en
medeauteur van de BRL 4702 is SGS
INTRON Certificatie uw ideale partner
voor certificering.

STIJGING VAN DE VRAAG NAAR HET
KOMO-PROCESCERTIFICAAT

© SGS Group Management SA – 2017 – All rights reserved – SGS is a registered trademark of SGS Group Management SA

Steeds meer opdrachtgevers zijn
op zoek naar een kwaliteitsgarantie.
Zij maken gebruik van dakdekkers
in het bezit van het KOMOprocescertificaat. Denk hierbij aan
woningbouwverenigingen, gemeentelijke
instellingen en VvE-beheerders. Ook
verzekeringsmaatschappijen eisen steeds
vaker het certificaat voor het afsluiten
van een verzekering of het geven van
garantie.

VOORDELEN VAN CERTIFICERING
Met het KOMO-certificaat voldoet u
aan de kwaliteitsvraag gesteld door
de branche. Het betekent namelijk dat
uw bedrijf het proces van opname,
offreren en uitvoering volledig volgens
de gestelde KOMO-beoordelingsrichtlijn
verricht. Dit betekent dat u:
•

•

•

kwaliteit in uw werkzaamheden
garandeert door uw processen vast
te leggen en ernaar te handelen;
uw kansen voor projecten verhoogt,
doordat u aantoonbaar voldoet aan
gestelde kwaliteitseisen volgens BRL
4702;
ervoor zorgt dat aangebrachte
dakbedekkingsystemen
voldoen aan prestatie-eisen/

toepassingsvoorwaarden zoals
vermeld in de beoordelingsrichtlijnen
BRL 1511, BRL 1309, BRL 4710 of
BRL 4713;
•

garandeert dat afzonderlijke
gebruikte componenten van de
dakbedekkingsconstructie op elkaar
zijn afgestemd;

•

risico op uitvoeringsfouten
minimaliseert;

•

zich onderscheidt ten opzichte
van andere (niet-gecertificeerde)
dakdekkersbedrijven;

•

meer inzicht krijgt in uw processen
en deze kunt optimaliseren.

STAPPEN TOT CERTIFICATIE EN
INSTANDHOUDING
U start met een toelatingsonderzoek
waarbij wij beoordelen of u voldoet
aan de gestelde criteria uit de BRL.
Wij beoordelen op kantoor uw
kwaliteitssysteem en processen, waarna
er minimaal drie dakinspecties worden
uitgevoerd. Hierna ontvangt u het
beoordelingsrapport en bij een positief
resultaat gaan we over tot uitgifte van het
KOMO-procescertificaat.
Wij controleren jaarlijks, middels
dakinspecties en kantooraudits, of u nog
steeds voldoet aan de kwaliteitseisen
zodat u uw certificaat in stand kunt
houden.

kwaliteitsniveau van uw bedrijf een stap
hoger te brengen.
Daarnaast functioneert SGS als onestop-shop. U kunt bij ons terecht voor het
KOMO-procescertificaat alsook VCA-,
ISO 9001- en ISO 14001-certificering.
Wij inspecteren in heel Nederland alsook
internationaal. Hierdoor zijn landelijk
opererende evenals internationaal
georiënteerde bedrijven bij SGS aan het
juiste adres.

OVER SGS
SGS INTRON Certificatie is onderdeel
van SGS: wereldleider op het gebied
van inspectie, controle, analyse en
certificering. Onze lokale expertise in
(bouw)materialen, (bouw)processen
en schadebeoordeling van constructies
wordt gedragen door een internationaal
kennisnetwerk van meer dan 2.000
kantoren en laboratoria. We combineren
een veelzijdigheid aan diensten onder
één dak. Hierdoor kunnen wij u helpen bij
al uw bouwgerelateerde vragen.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?
Heeft u een vraag of wenst u meer
informatie? Neem gerust contact op. Wij
denken graag met u mee.

SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
WAAROM SGS INTRON CERTIFICATIE
SGS INTRON Certificatie is
zeer deskundig in uw vakgebied
door jarenlange ervaring in de
dakdekkingsbranche. Uw contactpersoon
en auditor vervullen hierdoor niet alleen
een controlerende rol, maar bieden
tevens toegevoegde waarde door het
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4105 JH Culemborg
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4100 AG Culemborg
T: +31 (0)88 – 214 5133
E: nl.intron@sgs.com
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