
 

KOMO® 
Procescertificaat 
K7584/07 
 

Uitgegeven 2022-04-01 Vervangt K7584/06 

Geldig tot 2022-07-01 D.d. 2021-06-01 

Pagina 1 van 2 
 

 

 

 
 

 

 

Het appliceren van wegmarkeringsmateriaal 
(wegenverf, thermoplastisch markeringsmateriaal, koudplasten) 
 

Nederlands Wegenmarkeerbedrijf BV 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit procescertificaat is op basis van BRL 9142 “Het appliceren van wegmarkeringsmateriaal”  

d.d.12 januari 2018 inclusief wijzigingsblad d.d. 20 augustus 2018 afgegeven conform het Kiwa-Reglement 

voor Certificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem, het proces van realisatie en het eindresultaat van dit proces worden periodiek 

gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat: 

 

• Dit proces van de certificaathouder bij voortduring voldoet aan de eisen zoals vermeld in de hierboven 

genoemde beoordelingsrichtlijn; 

• Het eindresultaat van dit proces van de certificaathouder op het moment van oplevering voldoet aan 

de in de hierboven vermelde BRL. 

 

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

 

Dit procescertificaat is opgenomen in het overzicht op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-

online.nl. 

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

website van Kiwa: www.kiwa.nl. 

Certificaathouder 
Nederlands Wegenmarkeerbedrijf BV 
Hornleger 9 
8431 HL  OOSTERWOLDE 
Postbus 16 
8430 AA  OOSTERWOLDE 
Tel. 0516 52 09 93 
info@nwm.nu 
www.nederlands-wegenmarkeer.nl 
 

 
 
 

 
 

 

  

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 

 

Beoordeeld is: 

• Kwaliteitssysteem 

• Realisatieproces 

• Eindresultaat 

Periodieke controle 
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Het appliceren van wegmarkeringsmateriaal 

 

1. SPECIFICATIE PROCES 

Dit procescertificaat heeft betrekking op het proces van het appliceren van wegmarkeringsmateriaal in de volgende toepassing(en):  

• wegenverf 

• koudplasten 

• thermoplastisch markeringsmateriaal 

 

De uitvoering van het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 4 en 5 van BRL 9142. 

 

Het eindresultaat van het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 5.7 van BRL 9142. 

 

2. MERKEN EN AANDUIDINGEN 

In de contractstukken over de uitvoering van de in dit procescertificaat bedoelde processen wordt vermeld:  

• Uitvoering onder KOMO®-procescertificaat gevolgd door het certificaatnummer. 
Op de documenten die betrekking hebben op de uitvoering en het resultaat van het proces mag het KOMO®-woordmerk of het KOMO®-beeldmerk 
worden aangebracht gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het beeldmerk is als volgt: 

 

 K7584 
 

3. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 

Controleer bij oplevering of gerealiseerd is wat is overeengekomen. 

 

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

• Nederlands Wegenmarkeerbedrijf BV te Oosterwolde; 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 

Controleer of dit procescertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl. 


