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VERKLARING VAN KIWA  
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering is op basis van  BRL 2812 
"Agrarische Betonproducten" d.d. 21 maart 2014 inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014 
afgegeven conform het CI-Reglement voor Productcertificatie. 
 
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij  agrarische betonproducten worden 
periodiek gecontroleerd en de prestaties van  agrarische betonproducten in zijn toepassing zijn 
beoordeeld en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek gecontroleerd.  
 
Op basis daarvan verklaart Kiwa dat: 
- Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde  

agrarische betonproducten  bij aflevering voldoen aan de in de BRL vastgelegde eisen, mits  
agrarische betonproducten voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven 
in deze kwaliteitsverklaring; 

- De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, 
maken geen onderdeel uit van deze verklaring 

- De met deze  agrarische betonproducten samengestelde bouwdelen de prestaties leveren 
zoals in deze KOMO-kwaliteitsverklaring zijn omschreven en voldoen aan de eisen van, mits: 
- Wordt voldaan aan de in deze KOMO-kwaliteitsverklaring omschreven 

toepassingsvoorwaarden en technische specificatie(s); 
- De verwerking geschiedt overeenkomstig de in deze KOMO-kwaliteitsverklaring 

vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden 
 

Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande,  agrarische betonproducten in hun 
toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 3 van 
deze kwaliteitsverklaring 
 
In het kader van deze KOMO-kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats op de productie van 
de overige onderdelen van de bouwdelen of de verwerking van de  agrarische betonproducten in 
de  bouwdelen. 
 
 
 
 
Luc Leroy 
Kiwa 

 

Deze kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: 
www.komo.nl. 
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of deze kwaliteitsverklaring geldig is. 

N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte   
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7. OVERZICHT AGRARISCHE BETONPRODUCTEN 
 
Tabel 1 - Overzicht van beloopbare roostervloerelementen die onder de kwaliteitsverklaring vallen 
Type-omschrijving/ 
Sterkteklasse beton 

Totale 
Breedte 

(mm) 

Totale 
hoogte 
(mm) 

Totale lengte (mm)  Belastingklasse 

   minimaal maximaal  

VarkensBalkrooster VB C45/55 500 100 800 2500 beloopbaar B3 
VarkensConischerooster VC C45/55 500 100 1000 2500 beloopbaar B3 

 
 
Tabel 2 - Overzicht van berijdbare roostervloerelementen die onder de kwaliteitsverklaring vallen 
Type-omschrijving/ 
Sterkteklasse beton 

Totale 
Breedte 

(mm) 

Totale 
hoogte 
(mm) 

Totale lengte (mm)  Belastingklasse 

   minimaal maximaal  

JongveeProWafelrooster JPW C45/55 1000 180 1000 4000 aslast 25 kN 
RundveeConischerooster RC C50/60 1000 200 2000 3500 aslast 40 kN 
RundveeProWafelrooster RPW C45/55 1000 180 2000 3500 aslast 40 kN 
RundveeSleufWafelrooster RSW C50/60 1100 180 2000 4000 aslast 40 kN 
Aardappelrooster 1100 220 2000 3000 aslast 150 kN 
Aardappelrooster 1100 220 2000 3000 aslast 200 kN 

 
 


