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SKG is gespecialiseerd in het deskundig en onafhankelijk 
beproeven, certificeren en keuren van producten en diensten 
welke hun toepassing vinden in en rond het gebouw. Om dit 
te bereiken werken wij intensief samen met onze klanten: 
persoonlijk en efficiënt. Samen met SKG waarborgt én ver-
hoogt u de kwaliteit van uw producten, diensten en bedrijfs-
processen. Dat schept vertrouwen!

Garantie voor kwaliteit
Met SKG kiest u voor kwaliteit. 
Niet voor niets voert SKG  
al jaren de top van keurings-
instituten aan:
■ al meer dan 35 jaar hét  

gezaghebbende keuringsin-
stituut voor de bouw, opge-
richt door de industrie zelf

■ constant hoog niveau van  
keuringen en certificeringen

■ gegarandeerde onpartijdig-
heid en objectiviteit

■ intensieve, proactieve en  
duurzame samenwerking  
met klanten

Samen met SKG naar 
een hoger niveau

SKG is  
geaccrediteerd
SKG beoordeelt uw ontwerpen, producten, processen en 
systemen. Om onze betrouwbaarheid te waarborgen, wordt 
SKG op haar beurt getoetst door de Raad voor Accreditatie
en is SKG erkend als Notified Body. Deze accreditaties 
onderschrijven de onafhankelijkheid, objectiviteit, kennis, 
kunde en zorgvuldigheid van SKG.

Bekend van de sterren, groot in de bouwwereld 
Het SKG-huisje met de sterrenclassificatie op uw hang- 
en sluitwerk: daar kent u SKG waarschijnlijk van. Maar 
wist u dat SKG ook een gerenommeerde instelling is als 
het gaat om het afgeven van ISO 9001 en VCA certifica-
ten en het keuren en certificeren van producten, zoals 
kozijnen en balustraden?

Algemeen

Foto voorzijde Thea van den Heuvel/DAPhs
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Voordelen van certificeren
■ uw klanten weten dat u  

een betrouwbaar kwaliteits-
product levert

■ u voegt daarmee waarde toe 
aan uw product of proces

■ faalkosten dalen aanzienlijk
■ tijdrovende controletrajecten 

worden overbodig
■ u bespaart kosten bij  

bouwprocessen

Keurmerken met waarde
SKG KOMO keurmerk, SKG 
keurmerk, ISO 9001, ISO 
14001, VCA, OHSAS 18001: 
al onze keurmerken bieden 
u onafhankelijk getoetste 
kwaliteit op basis van objec-
tieve maatstaven. Deze alom 
erkende zekerheid kent grote 
waarde toe aan uw product, 
proces of systeem. 

Onze keurmerken 
SKG KOMO keurmerk
SKG keurmerk
ISO 9001
ISO 14001
VCA
OHSAS 18001

Branchespecifieke keurmerken
VKG
VMRG

Met een certificaat dat afgegeven is 
door SKG, kunnen uw klanten er op 
vertrouwen dat uw proces of product 
voldoet aan specifieke kwaliteits-, 
prestatie- en/of veiligheidseisen. 
Maar ook voor uw eigen organisatie 
is het profijt groot: uw faalkosten 
worden aanzienlijk lager, tijdrovende 
controletrajecten worden overbodig 
en u bespaart onnodige kosten bij 
bouwprocessen. Een certificaat van 
SKG is daarmee een investering die 
altijd rendeert.

KOMO®attest-met-productcertificaat

 

Bouwbesluit
  

Beoordeeld is:
- kwaliteitssysteem
- product
- product in toepassing

Periodieke controle

SKG’11.31.2.111 
 
uitgegeven: 1 februari 2011 
vervangt: 1 januari 2011 
geldig tot: 1 januari 2016 
 
 
Certificaathouder: 
Kozijn BV  
Kozijnstraat 1234 / Postbus  1234 
Postcode 1234 Kozijnstad 
T : +31 (0) 123 456 789 
F : +31 (0) 123 456 789 
E : info@kozijn.nl 
I : www.kozijn.nl 
 
 

Kozijn BV  
metalen brandwerende puien, 
ramen, deuren en luiken 
voor de toepassing in scheidingsconstructies 
 
 

Verklaring van SKG 
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 3241: 2009-03-18 afgegeven conform het SKG Re-
glement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011. 
 
SKG verklaart dat: 
• het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde puien, ramen, deu-

ren en luiken bij voortduring voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde techni-
sche specificatie(s), mits deze voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit 
attest-met-productcertificaat; 

• de Kozijn BV puien, ramen, deuren en luiken geschikt zijn voor het vervaardigen van bouwdelen die 
prestaties leveren als in dit attest-met-productcertificaat omschreven, mits: 
o de puien, ramen, deuren en luiken voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat vastge-

legde technische specificatie(s) en de vervaardiging van de bouwdelen geschiedt overeenkom-
stig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde verwerkingsmethoden; 

o voldaan wordt aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven toepassingsvoorwaarden. 
 
SKG verklaart dat: met inachtneming van het bovenstaande Kozijn BV puien, ramen, deuren en luiken in 
zijn toepassingen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op blad 2 van deze 
kwaliteitsverklaring. 
 
SKG verklaart dat: voor dit attest-met-productcertificaat geen controle plaatsvindt op de montage van de 
puien, ramen, deuren en luiken in de bouwwerken. 

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete 
overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de woningwet. Het certificaat is opgenomen in het “Overzicht 
van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl. 
Voor SKG  
 Ir. H.A.J. van Dartel 

Certificatiemanager 

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De 
gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.  

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden

Certificeren

Kies voor winst 
met een certificaat 
van SKG

Model SKG KOMO attest met productcertificaat

■ Voor welke producten kan SKG het  
CE keurmerk afgeven?

■ Welke producten kan SKG attesteren?
■ Kan SKG mijn product certificeren?
■ Welke processen kan SKG certificeren?

Meer informatie op www.skg.nl of neem  
contact op met één van onze experts via  
T 0317 421 720 of info@skg.nl
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Boorweerstand slotcilinders

Onderzoeken & Beproeven

Onderzoeken & Beproeven

■ Welke beproevingen kan SKG uitvoeren?
■ Kan SKG ondersteunen bij productontwikkeling?
■ Ik heb twijfels over een geleverd product.
■ Kan SKG helpen bij arbitragezaken?
■ Verzorgt SKG ook bouwplaatsinspecties?
■ Kan ik laten testen boven normniveau?

Meer informatie op www.skg.nl of neem contact  
op met één van onze experts via T 0317 421 720  
of info@skg.nl
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Waar wilt u uw product op  
laten testen?
Een greep uit de beproevingen 
die wij uitvoeren: 
■ Inbraakwerendheid
■ Doorvalveiligheid en  

stootbelasting
■ Wind- en waterdichtheid
■ Sterkte en stijfheid
■ Duurzaamheid
■ Uitbraakwerendheid
■ Brandwerendheid
Meer informatie over  
beproevingen vindt u op  
www.skg.nl.

Partner in productontwikkeling
Schakelt u SKG in bij het testen 
van uw prototype, dan weet u 
al in een vroeg stadium waar 
de eventuele zwakke plekken 
zitten. Hiermee gunt u uzelf 
de mogelijkheid het product 
waar nodig te verbeteren en 
zodoende de duurzaamheid 
aanmerkelijk te verbeteren.

SKG kan als deskundige en onafhankelijke partij ondersteu-
ning bieden bij productontwikkeling, bouwplaatsinspecties 
en arbitragezaken door middel van onderzoek. Afhankelijk 
van uw vraag zal de kwestie worden getoetst aan de rele-
vante beoordelingsrichtlijnen of normen. Dit zal resulteren 
in een waardevol rapport.

Technische levensduur nachtschootZoutsproeibeproeving voor  
corrosiebestendigheid metalen

Scan de QR-code  
om de testfaciliteiten  
te bekijken of kijk op  
www.skg.nl/video.

Duurbeproeving hang- en sluitwerk

U wilt bewijzen dat uw product voldoet aan de vastgestelde 
normen. Dit kan middels één van de beproevingen van SKG. 
Dit kan geschieden in het geaccrediteerde testlaboratorium 
van SKG, maar is ook mogelijk op locatie. Als uw product de 
beproeving doorstaat wordt er een rapport afgegeven. De 
uitkomst van de beproeving kan vervolgens worden omge-
zet in een attest of productcertificaat. Een sterke bevesti-
ging van kwaliteit, ook voor uw klanten.

Onderzoeken & Beproeven

Onderzoeken & Beproeven

Een onafhankelijke en 
deskundige uitspraak

Het bewijs  
dat uw product 
goed is
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Stootbelasting doorvalveiligheidMobiele testopstelling Kogelvalbeproeving inbraakwerend glas

Onderzoeken & Beproeven

Objectieve inspecties
Gemeentes, bouwbedrijven en 
architecten doen met regel-
maat een beroep op SKG voor 
bouwplaatsinspecties: het 
onafhankelijk beoordelen van 
bouwproducten of constructies 
tijdens de bouw. SKG voert 
ook inspecties uit in arbitra-
gezaken, als er onenigheid 
ontstaan is rond klachten over 
bouwproducten zoals gevel-
elementen, hang- en sluitwerk, 
glas of lijm.

SKG denkt met u mee
Als SKG een beproeving of 
inspectie voor u uitvoert,  
dan heeft u daarna een sterk 
oordeel in handen. Maar even 
zo belangrijk is wat u vervol-
gens met dat oordeel doet.

U heeft bij SKG de keuze uit een scala aan beproevingen 
waar u uw product aan kunt onderwerpen. Van inbraak-
werendheid tot de bestendigheid tegen uiteenlopende 
(weers-)omstandigheden. Zit de door u gewenste beproe-
ving er nog niet bij? Dan ontwikkelen we samen met u 
een beproeving die de kwaliteit van uw product grondig 
onder de loep neemt.

Samen uw beproeving 
ontwikkelen

Beproeven bij 
u op locatie
Om snel en flexibel in te kunnen spelen op uw behoefte 
aan testen, voeren wij met onze meetwagen en mobiele 
testmiddelen ook keuringen en beproevingen uit op  
locatie. Dit bespaart u niet alleen tijd en kosten, het 
vergroot ook het leereffect binnen uw bedrijf omdat uw 
medewerkers met eigen ogen het resultaat van hun werk 
kunnen bekijken.



9

Mobiele meetwagen bij u op locatie. 
Bepaling van wind- en waterdichtheid, 
sterkte en stijfheid gevelelementen

Blowerdoortest voor  
luchtdichtheidsmeting van ruimtes

Bedienkrachtmeting op deurkrukken

Onderzoeken & Beproeven

Onderzoeken & Beproeven

Mobiele flexibele testopstelling op aanhangwagen. Bepaling van wind- en waterdichtheid, sterkte en stijfheid gevelelementen
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VMRG
Met het VMRG-keurmerk laten 
alle leden van de VMRG zien 
dat zij kwaliteit leveren: zij 
voldoen aan alle wettelijke 
normen en voorschriften voor 
de metalen gevelbouw én aan 
de extra kwaliteitseisen die de 
VMRG aan hen stelt.

VKG
De Vereniging Kunststof  
Gevelelementenindustrie is  
de branchevereniging voor  
bedrijven die kunststof ramen 
en deuren produceren en leve-
ren. De leden dragen het VKG-
keurmerk en voldoen daarmee 
aan de strenge voorschriften 
en kwaliteitseisen. Zij worden 
hierop herhaaldelijk door SKG 
gecontroleerd.

Wilt u als branchevereniging samen met uw leden een 
kwaliteitsniveau neerzetten? Wilt u dat de markt dit 
herkent? Ontwikkel dan samen met SKG uw branchekeur-
merk. Dan krijgt u uitgebreid advies over het opstellen 
van de eisen en regels rond uw branchekeurmerk, plus 
objectieve controle op de naleving van de voorschriften 
die uw branchekeurmerk stelt.

Door het voeren van een branchekeurmerk laat u zien  
dat uw opdrachtgevers bij u gegarandeerde kwaliteit  
en deskundigheid mogen verwachten. Vaak betekent  
dit dat u zichtbaar méér kwaliteit levert dan de wet voor-
schrijft: een onderscheidend vermogen ten opzichte van 
uw concurrenten!

Branchekeurmerk

Een branchekeurmerk 
maakt onderscheid

Ontwikkelen 
en controleren

■ Wat kan een branchekeurmerk betekenen 
voor mij?

■ Hoe ontwikkel ik een branchekeurmerk?
■ Hoe controleer ik mijn brancheleden op 

de gestelde eisen?

Meer informatie op www.skg.nl of neem  
contact op met één van onze experts via  
T 0317 421 720 of info@skg.nl



Hoe kunnen wij u helpen? Als u uw concurrentiepositie wilt verbeteren, 
is kwaliteit de sleutel tot succes. SKG certificeert en beproeft producten 
én ontwikkelt sterke branchekeurmerken. Hierdoor is SKG al jarenlang 
synoniem voor deskundige ondersteuning op het gebied van kwaliteit. 
Wilt u waarde toevoegen aan uw product of proces? Wij vertellen u 
graag hoe wij u hierbij kunnen helpen.

Bezoekadres SKG

Nieuwe Kanaal 9F

6709 PA Wageningen

Postadres SKG

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

T 0317 - 421 720

F 0317 - 421 677

E info@skg.nl 

I www.skg.nl

Vraag het SKG!
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