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Voor oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581

Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is afgegeven door SKG-IKOB op basis van het Reglement Erkenning voor 

oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581 d.d. 01-05-2018 conform het vigerende Reglement 

voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

Het kwaliteitssysteem en de werkzaamheden met betrekking tot oppervlaktebepalingen worden periodiek 

gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB Certificatie B.V. dat het gerechtvaardigd vertrouwen 

bestaat dat:

-  de door de certificaathouder verrichte werkzaamheden met betrekking tot oppervlaktebepalingen bij 

voortduring voldoen aan de in het reglement vastgelegde eisen ten aanzien van het proces 

-  het resultaat van de door de certificaathouder verrichte werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering 

van oppervlaktebepalingen op het moment van levering door de certificaathouder voldoet aan de in het 

reglement vastgelegde eisen 

Het certificaat is opgenomen in het overzicht van kwaliteitsverklaringen op de website van SKG-IKOB 

www.skg-ikob.nl.

Voor SKG-IKOB

drs. W.C.M. Englebert

Certificatiemanager

Gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.

Dit certificaat bestaat uit 2 bladzijden.

Nadruk is verboden

http://www.skg-ikob.nl
http://www.skgikob.nl
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ERKENNINGSREGELING

Met het certificaat van erkenning wordt een uitspraak gedaan over de conformiteit aan de eisen uit het vigerende SKG-IKOB Reglement 
Erkenning voor oppervlaktebepaling conform NEN 2580:2007 / C1:2008 “Oppervlakten van gebouwen -Termen, definities en 
bepalingsmethoden” en “NTA 2581:2011 Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580”. De analyse van eventuele advisering op basis 
van de gevalideerde meetresultaten valt nadrukkelijk buiten het toepassingsgebied van dit certificaat.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiervoor de website van SKG-IKOB (www.skgikob.nl).
2. De certificaathouder dient het opgedragen project vooraf bij de SKG-IKOB te melden en tevens de afnemer te informeren over een 

mogelijke inspectie door SKG-IKOB. De afnemer kan bij SKG-IKOB verifiëren of deze melding heeft plaatsgevonden.
3. De projecten worden door SKG-IKOB steekproefsgewijs geïnspecteerd.
4. Over de inspecties wordt door SKG-IKOB uitsluitend aan de certificaathouder gerapporteerd. Als de afnemer inzage in een 

inspectierapportage wenst, dient de afnemer contact op te nemen met de certificaathouder. De certificaathouder is niet verplicht inzage 
te verschaffen.

5. In geval van klachten dient de afnemer zich in eerste instantie te wenden tot de certificaathouder.

http://www.skgikob.nl

