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VERIFICATIE VERKLARING 
Certificaatnummer: 
PRJC-576962-2018-MSL-NLD 

Audit datum: 
17-02-2023

Geldig tot: 
03-04-2026

Hiermee wordt verklaard dat DNV Business Assurance B.V. de relevante procedures heeft toegepast 
bij toetsing van het kwaliteitssysteem betreffende overnemen van markeringen van materialen door 
de in bijlage 1 vermelde personen van de organisatie: 

Avezaat Staal B.V. 

Locatie(s): Schiedamsedijk 70, Vlaardingen 

Locatie in Nederland volgens van toepassing zijnde eisen: 
EN 10204, Directive 2014/68/EU Annex. 1, Para 3.1.5. 
EN 764-5 section 6.2.2 or 6.2.3 if no QM-system. 
AD2000 HP0 section 4, EN 13445-4.2.5, NEN 3650 -1:2019, 
NEN EN 13941, Rtod G0304 Re-marking 

Aan Avezaat Staal B.V. is bevoegdheid verleend betreffende overnemen van markeringen van 
materialen op genoemde locatie die: 

- Volgens de van toepassing zijnde ontwerpnorm of klanten specificatie worden geleverd met
een keuringsrapport 3.1 of 3.2 volgens EN 10204:2004

Deze Verklaring is na ondertekening door de houder van de verklaring geldig vanaf de datum van 
uitgifte van deze verklaring tot uiterlijk 03-04-2026 

Deze Verklaring is alleen geldig samen met de gewaarmerkte bijlage. 

Plaats en Datum: 
Barendrecht, 23-03-2023 

Namens: 
DNV Business Assurance B.V. 

H. van Ginkel
Management Representative
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De houder van deze Verklaring is verplicht om: 
- medewerking te verlenen aan het toetsen door of vanwege  

DNV Business Assurance B.V.; 
- een register bij te (laten) houden van de klachten over hem/haar  

in het kader van dit certificaat; 
- bij het niet meer voldoen aan de van toepassing zijnde criteria dit te melden aan  

DNV Business Assurance B.V.; 
- een financiële bijdrage te betalen voor de uitgifte en het geldig houden van deze Verklaring. 

 
 
Deze Verklaring wordt ingetrokken indien de houder: 

- niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde criteria; 
- indien een wijziging optreedt in de gegevens die tot deze Verklaring hebben geleid; 
- niet meer voldoet aan zijn/haar verplichtingen; 
- misbruik heeft gemaakt of heeft laten maken van deze Verklaring. 

 
 
Bijlage: -1- 
 
(Avezaat Staal B.V.) Bijlage 34.3 “Garantieverklaring” Maart 2018 Versie: 01 
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