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Recyclinggranulaat 
Betongranulaat 0/4 en 4/22  mm voor toepassing als toeslagmateriaal in beton 

  

BBZ Recycling B.V.  
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2506 deel 1 "Recyclinggranulaten” d.d. 01 april 2020,  afgegeven 

conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de recyclinggranulaten worden periodiek 

gecontroleerd.  

 

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat: 

 
- Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de BBZ Recycling B.V. vervaardigde 

recyclinggranulaten bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische 
specificatie en bij aflevering geschikt zijn voor de toepassing als toeslagmateriaal in beton mits de 
afleveringsbon voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit 
productcertificaat. 

 

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

 

 

 
Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

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

 

Certificaathouder 

BBZ Recycling B.V. 

Van Konijnenburgweg  80   

4612 PL   BERGEN OP ZOOM 

Tel. 0164 260 560  

www.pelt-hooykaas.nl 

KvK 520131193 

Type breekinstallatie 

Vaste breker 

 

 
 
 

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 

product 
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Recyclinggranulaat 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 
Dit productcertificaat heeft betrekking op het door BBZ Recycling B.V. geproduceerde recyclinggranulaten voor toepassing als toeslagmateriaal in 
beton. Recycling granulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het 
algemeen uit breken en zeven. 
 

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERBON 
 
De afleverbonnen worden gemerkt met: 

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van dit merk is als volgt: 
 

 
 

- Productielocatie of identificatie breker 
- Productiecode of productiedatum 
- De naam van de leverancier 
- De naam van de producent 
- De productnaam 
- De gradering 
- De grootte van de geleverde partij 
- De naam van de afnemer 
- De toepassing 
Indien van toepassing dienen op de afleveringsbon verder te worden vermeld: 
- Bindmiddel (cement/cement en bitumenemulsie) 
- Type cement 
- Cementgehalte 
- Gehalte bitumenemulsie 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 
 
Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of: 
- Geleverd is wat is overeengekomen; 
- Het merk en de wijze van merken juist is; 
- De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport). 
 
De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte 
prestatieverklaring. 

 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
-  BBZ Recycling B.V. 
en zo nodig met: 
- Kiwa Nederland B.V. 
- Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl 
 


