
 

  

Kiwa InstallQ 
Procescertificaat 
 

 K-0209255/1 
     

 Uitgegeven 2023-02-20 Pagina 1 van 2 

 Eerste uitgave 2023-02-20 Geldig tot en met 2026-02-15 

     

     

 BRL 6000-25 
 
VERKLARING VAN KIWA 
Werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, verbrandings- 
luchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen 
 

Dit certificaat is op basis van BRL 6000-25 d.d.15-06-2022, geregistreerd onder nr: CS-1001 bij TLoKB, 
afgegeven door Kiwa, conform het hiervoor van toepassing zijnde Kiwa-Reglement voor Certificatie.  

Bosch Thermotechniek B.V. 
KIWA VERKLAART: 

• Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door Bosch Thermotechniek B.V. verrichte 

werkzaamheden aangaande Deelgebied 1: Gasverbrandingstoestellen  en individuele 

verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen bij voortduring aan de in BRL 6000-25 

vastgelegde 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; 

• Met in achtneming van het bovenstaande, het eindresultaat van het proces in zijn toepassing(en) 

voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze 

kwaliteitsverklaring.  

 

Het certificaat is opgenomen in het register van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw op de 

website: www.tlokb.nl.  
Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op www.installq.nl van de Stichting InstallQ. 

 

 
Ron Scheepers 

Country manager Kiwa Nederland 

 

 
Raadpleeg www.kiwa.com om vast te stellen dat het certificaat nog steeds geldig is. 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2288 AB  RIJSWIJK 

Tel. +31 88 998 44 00 

Fax +31 88 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

 

 

Bedrijfsgegevens 

Bosch Thermotechniek B.V. 

Zweedsestraat 1 

7418 BG DEVENTER  

NEDERLAND 

KVK 38021061 
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BRL 6000-25 
 

BOUWBESLUITINGANG  

 
Art. Onderwerp Grenswaarde/ 

bepalingsmethode 
Prestaties  
volgens certificaat 

Toelichting/ 
voorwaarden 

1.35 Werkzaamheden aan 
verbrandingstoestellen, 
verbrandingsluchttoevoer-
voorzieningen en 
rookgasafvoer-voorzieningen 

Aansturingsartikel 
 

art. 1.37 lid 2 sub b tot en met h 
 

Zie controlerapport 
 

 

             Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas 

 Nieuwbouw Bestaande bouw 

(bodemniveau) 

Verbouw (3.55) (wijziging 1-

4-14) a 

Toelichting/ 

voorwaarden 

Aansturingsartikel 3.48 3.57 – Zie controlerapport 

Aanwezigheid 3.49 3.58  

(gelijk aan 3.49) 

– Zie controlerapport 

Capaciteit 3.50 3.59 – Zie controlerapport 

Plaats van de opening 3.51 – 3.51 (nieuwbouwniveau) Zie controlerapport 

Thermisch comfort 3.52 – 3.52  

(rechtens verkregen niveau) 

Zie controlerapport 

Rookdoorlatendheid 3.53 3.60 3.53 (nieuwbouwniveau) Zie controlerapport 

Stromingsrichting 3.54 3.61 – Zie controlerapport 

Verdunningsfactor 3.33 – 3.33 Zie controlerapport 

Brandveiligheid 2.59 2.64 – Zie controlerapport 

a Daar waar in de kolom verbouw geen artikel is vermeld, wordt als uitgangspunt genomen dat daar aan de artikelen zoals 

genoemd bij de bestaande bouw moet worden voldaan.  

 

 

SPECIFICATIE INSTALLATIES  

 

   Algemene beschrijving van de werkzaamheden 

 De gecertificeerde werkzaamheden betreffen werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, verbrandings-

luchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen voor het deelgebied 1:  

Gasverbrandingstoestellen en individuele verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen (b1 en c1 en d1). 

 

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER 

 

Inspecteer bij aflevering of: 

-    geleverd is wat is overeengekomen. 

 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  

  -    Bosch Thermotechniek B.V.  

  en zo nodig met: 

  -    Kiwa Nederland B.V. 

 

 


