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Tanksaneringen
VERKLARING VAN KIWA
Met dit op basis van BRL-K904/04 "Tanksaneringen" d.d. 2016-06-15 conform het Kiwa-Reglement voor
Certificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de
door

Wubben Tank- en Bodemsanering B.V.
verrichte werkzaamheden,
1.
Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30,
2.
Opslagtanks t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31,
bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde (product- en) 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.

299/171109

Ron Scheepers
Kiwa

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

Kiwa Nederland B.V.

Leverancier

Sir Winston Churchilllaan 273

Wubben Tank- en Bodemsanering B.V.

Postbus 70

Noordhoek 32a

2280 AB RIJSWIJK

4759 AA NOORDHOEK

Tel. 088 998 44 00

Tel. 0168-405067

Fax 088 998 44 20

info@wubbentanksanering.nl

NL.Kiwa.info@Kiwa.com

www.wubbentanksanering.nl

www.kiwa.nl

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:
• kwaliteitssysteem
• proces
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Tanksaneringen
ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET PROCES
Het proces betreft het definitief buiten gebruik stellen van een opslagtank waarbij deze dusdanig onklaar wordt gemaakt dat deze niet meer voor
opslagdoeleinden kan worden gebruikt of het verwijderen van de opslagtank met als doel deze na herkeuring weer te kunnen gaan gebruiken
voor opslagdoeleinden.
PROCESSPECIFICATIE
Het saneren van stationaire onder- en bovengrondse opslagtanks, inclusief de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Het
toepassingsgebied is beperkt tot de volgende tanksaneringsmethoden:
PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen (PGS 28 & PGS 30)

PGS 31 vloeistoffen

A

Tanksanering in combinatie met het transport van volledig
gereinigde opslagtanks

A

Tanksanering in combinatie met het transport van volledig
gereinigde opslagtanks

B

Tanksanering in combinatie met het transport van
ongereinigde opslagtanks

C

Onklaar maken van opslagtanks door middel van opvullen

C

Onklaar maken van opslagtanks door middel van opvullen

D

Het hersaneren van in het verleden gesaneerde opslagtanks

TOEPASSING EN GEBRUIK
Deze certificatieregeling is in overeenstemming met de voorschriften in de Wet Milieubeheer. Voor toepassing van de regeling op ondergrondse
opslagtanks is op grond van het Besluit bodemkwaliteit vereist dat de leverancier hiertoe beschikt over een ministeriële erkenning.
TANKSANERINGSCERTIFICAAT
Verplichte aanduidingen op het tanksaneringscertificaat betreffen:
•
pictogram zoals rechts staat aangegeven;
•
certificaatnummer;
•
omvang van de saneringswerkzaamheden;
•
gegevens van de gesaneerde opslagtank;
•
gegevens opdrachtgever;
•
gegevens plaats van de tanksanering;
•
gegevens tanksaneerder.
WENKEN VOOR DE AFNEMER
•
Stel door visuele beoordeling vast of:
o
geleverd is wat is overeengekomen;
o
het tanksaneringscertificaat juist en volledig ingevuld is.
•

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring
overgaat, neem dan contact op met:
o
Leverancier;
o
Kiwa Nederland B.V.

PICTOGRAM
Het gecertificeerde tanksaneringsbedrijf mag
gebruikmaken van onderstaand pictogram voor
commerciële doeleinden:

•

Raadpleeg voor de juiste wijze van
tanksaneren de genoemde
beoordelingsrichtlijn.

•

Indien tijdens het bodemonderzoek
verontreiniging wordt geconstateerd dient
het Bevoegd Gezag hiervan in kennis te
worden gesteld.

•

Controleer of dit certificaat nog geldig is,
raadpleeg hiertoe: www.kiwa.nl.

