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Andusta BV 
stalen deurkozijnen voor de toepassing in  
inwendige scheidingsconstructies 
 
 

Verklaring van SKG-IKOB 

Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering is op basis van BRL 2701: 12-12-2012 inclusief wijzi-

gingsblad d.d. 31-12-2014 afgegeven conform het SKG Reglement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 

2011. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de deurkozijnen worden periodiek gecontroleerd. Op 

basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat:  

 het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde deurkozijnen bij aflevering 

voldoen aan deze kwaliteitsverklaring vastgelegde technische specificatie(s), productkenmerken en eisen, 

mits de gevelelementen voorzien zijn van het KOMO
®
-merk op een wijze als aangegeven in deze kwaliteits-

verklaring; De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de eventueel van toepassing zijnde Europese norm, 

maken geen onderdeel uit van deze verklaring; 

 de met deze deurkozijnen samengestelde scheidingsconstructies de prestaties leveren zoals opgenomen in 

deze kwaliteitsverklaring en de deurkozijnen in scheidingsconstructies voldoen aan de in deze kwaliteitsver-

klaring opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits: 

o wordt voldaan aan de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde toepassingsvoorwaarden 

o de vervaardiging van de deurkozijnen in scheidingsconstructies geschiedt overeenkomstig de in 

deze kwaliteitsverklaring vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden. 

 

SKG-IKOB verklaart dat, met in achtneming van het bovenstaande de deurkozijnen in hun toepassing voldoen aan de 

eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd in deze kwaliteitsverklaring.  

 

SKG-IKOB verklaart dat in het kader van deze kwaliteitsverklaring geen controle plaats vindt op de samenstelling van 

en/of montage van de deurkozijnen in scheidingsconstructies. 

 

Voor SKG-IKOB 

 

 

 

 

ir. H.A.J. van Dartel 

Certificatiemanager 

 

 

Deze kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van 

deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skg.nl te controleren of dit document nog geldig is. 

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 15 bladzijden.
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