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1. Beleidsverklaring directie 
 

 

Hierbij verklaart ondergetekende dat het beleid van ons bedrijf met behulp van het kwaliteitssysteem, 

beschreven in deze Interne Kwaliteits Beschrijving (hierna: IKB), er op is gericht om blijvend te 

voldoen aan de eisen die in het conformiteitsbeoordelingsschema worden gesteld ten aanzien van 

onze organisatie, de door ons ontworpen en/of geïnstalleerde installaties en reparatie- en 

onderhoudswerkzaamheden daaraan. 

De wijze waarop ons bedrijf dit bewaakt voldoet aan de eisen die hieraan in het 

conformiteitsbeoordelingsschema worden gesteld. 

Het bij het onderwerp van certificatie betrokken personeel is op de hoogte van de procedures, 

beschreven in deze IKB en wordt bij wijzigingen van de procedures hiervan op de hoogte gesteld. 

Deze IKB zal, indien dit van toepassing is op meerdere vestigingen van het bedrijf, op alle vestigingen 

aanwezig zijn. 

Per dossier zal er op worden toegezien dat de noodzakelijke processtappen uit deze richtlijn worden 

gevolgd, e.e.a. om te voldoen aan hetgeen is beschreven in het conformiteitsbeoordelingsschema. 

Extern zal (door de certificerende instelling) geaudit worden aan de hand van het 

conformiteitsbeoordelingsschema. 

 

Datum: 30-11-2022    Naam Directeur: Jan Smalbrugge 

Handtekening 
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2. Eisen te stellen aan de werkzaamheden 

Hieronder een beknopte beschrijving van de verschillende processtappen, voortvloeiend uit het CBS. 

Doel:  

Het bij elke handeling aantoonbaar voldoen aan wettelijke eisen aan de werkzaamheden. Deze eisen 

komen voort uit het CBS (zie verwijzing) en/of het Bouwbesluit en de NEN-normen waarnaar 

verwezen wordt. 

Verplichte onderdelen IKB van het proces (zie voor uitgebreide beschrijving de paragrafen van het 

conformiteitsbeoordelingsschema waar naar verwezen wordt): 

 
1) Wettelijke eisen aan de werkzaamheden  
De wettelijke eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan de werkzaamheden aan 
gasverbrandingsinstallaties en de daarbij behorende verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en 
rookgasafvoervoorzieningen in verband met koolmonoxide, zijn:  

a) Het op adequate wijze uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.35, tweede lid, a 
t/m d van het Bouwbesluit 2012.  

 
b) Het op adequate wijze controleren van het gasverbrandingstoestel voordat het in bedrijf wordt 

gesteld.  
 

c) De vakbekwaamheid van personen die de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.35, tweede 
lid, onder d, uitvoeren, het actueel houden van het hiervoor benodigde kennisniveau en de 
wijze waarop dit wordt beoordeeld. Deze gegevens zijn te vinden in de spreadsheet CO 
keuringen onder het tabblad Overzicht medewerkers vakbekwaamheden. 
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2) Opstellingsruimte gasverbrandingstoestel 
a) Conform 3.2.1 van het CBS 

Het op adequate wijze uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.35, tweede lid, a 
t/m d van het Bouwbesluit 2012. 
 

b) Moet voldoen aan het Bouwbesluit 
Zie https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud 
 

c) Moet voldoen aan NEN 1087 
Document is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NEN1087 en voor installateurs via www.haardenexpert.nl/cokeuring  
certificering\Normeringen\NEN1087. 
 

d) Moet voldoen aan NPR 3378 deel 22 
Document is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NPR3378-22 en voor installateurs  via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NPR3378-22. 
 

e) Controleer indien aanwezig de bestaande toevoerkanaal voor verbrandingslucht en neem 
indien aanwezig het schoorsteeninspectierapport goed door 

 
f) NHK Model Checklist CO   

De NHK model checklist wordt opgestuurd samen met de installatieopdracht van het project 
naar de inbedrijfsteller. Deze dient te worden ingevuld door de inbedrijfsteller en moet binnen 
2 dagen na inbedrijfstelling haard worden opgestuurd naar Haardenexpert. Door de 
betreffende behandelaar wordt de documentatie op de juiste wijze opgeslagen in de portal 
onder de juiste behandelingsmelding. 
 

g) De uitvoering dient te zijn getoetst aan NEN 1087 en NPR 3378-22 
Inbedrijfsteller toetst de rookgasafvoer aan de hand van NEN 1087 en NPR 3378-22 
 

 
 
 

 
 

 
  

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
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3) Plaatsing gasverbrandingstoestel 
 
a) Conform 3.2.2 van het CBS 

3.2.2 PLAATSING GASVERBRANDINGSTOESTEL 
Gasverbrandingstoestellen zijnde gasgestookte kachels en haarden met aansluiting op een 
rookgasafvoervoorziening, moeten worden geïnstalleerd volgens het Bouwbesluit en conform 
de installatievoorschriften van de fabrikant van het toestel. 
Alvorens met de installatiewerkzaamheden te beginnen, controleert de certificaathouder of de 
volgens het ontwerp te vervaardigen installaties voldoen aan de eisen van paragraaf 3.2 van 
dit schema. De controle moet worden uitgevoerd door een ‘inbedrijfsteller’ (zie 5.3). 
Indien de plaatsing wordt uitgevoerd volgens de NEN 1087 en NPR 3378 deel 22 is aan het 
Bouwbesluit voldaan. 
 

b) Moet voldoen aan het Bouwbesluit 
Zie https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud 
 

c) Moet voldoen aan NEN 1087 
Document is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NEN1087 en voor installateurs via www.haardenexpert.nl/cokeuring 
NEN1087. 
 

d) Moet voldoen aan NPR 3378 deel 22 
Document is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NPR3378-22 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NPR3378-22. 
 

e) Controleer de verbrandingskamer, brander, trekonderbreker, luchttoevoer openingen en 
rookgasafvoervoorzieningen of deze niet vervuild en verder in orde zijn. Vul de uitkomst in op 
het formulier NHK model Checklist. 
 

f) Controleer de haard op glasbreuk. Vul de uitkomst in op het formulier NHK model Checklist. 
 

g) Controleer het beveiligingssysteem van het toestel. Vul de uitkomst in op het formulier NHK 
model Checklist. 
 

h) Controleer alle dichtingen zoals koord en afdichtingsband. Vul de uitkomst in op het formulier 
NHK model Checklist. 
 

i) Controleer de afdichting en de werking van de overdrukluiken. Vul de uitkomst in op het 
formulier NHK model Checklist. 
 

j) NHK Model Checklist CO  
Deze wordt opgestuurd samen met de installatieopdracht van het project naar de 
inbedrijfsteller. Deze dient te worden ingevuld door de inbedrijfsteller en moet binnen 2 dagen 
na inbedrijfstelling haard worden opgestuurd naar Haardenexpert. Door de betreffende 
behandelaar wordt de documentatie op de juiste wijze opgeslagen in de portal onder de juiste 
behandelingsmelding. 
 

k) De uitvoering dient te zijn getoetst aan NEN 1087 en NPR 3378-22 
Inbedrijfsteller toetst de rookgasafvoer aan de hand van NEN 1087 en NPR 3378-22 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
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4) Toevoer van verbrandingslucht 
a) Conform 3.2.3 van het CBS 

3.2.3. TOEVOER VAN VERBRANDINGSLUCHT 
De benodigde capaciteit van de verbrandingsluchttoevoer en de wijze waarop dit moet 
plaatsvinden voor gasverbrandingstoestellen zijnde gasgestookte kachels en haarden met 
aansluiting op een rookgasafvoervoorziening, dient te voldoen aan het Bouwbesluit en aan de 
installatievoorschriften van de fabrikant van het toestel. 
Indien de plaatsing wordt uitgevoerd volgens de NEN 1087 en NPR 3378 deel 20 is aan het 
Bouwbesluit voldaan. 
 

b) Moet voldoen aan het Bouwbesluit 
Zie https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud 
 

c) Moet voldoen aan NEN 1087 
Document is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NEN1087 en voor installateurs via www.haardenexpert.nl/cokeuring 
NEN1087  
 

d) Moet voldoen aan NPR 3378 deel 20 
Document is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NPR3378-20 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NPR3378-20. 
 

e) Moet voldoen aan de installatievoorschriften van de fabrikant 
De installatievoorschrift is meegeleverd met de haard. In sommige gevallen is deze digitaal 
verkrijgbaar door het scannen van de meegestuurde QR code. Daarnaast zullen de 
installatievoorschriften worden meegestuurd met de installatieopdracht. Vul de uitkomst in op 
het formulier NHK model Checklist. 
 

f) Controleer of er voldoende aanvoer van lucht in de opstellingsruimte is bij een open 
verbrandingstoestel. Vul de uitkomst in op het formulier NHK model Checklist. 
 

g) Controleer indien aanwezig de toevoerkanaal voor verbrandingslucht. Vul de uitkomst in op 
het formulier NHK model Checklist. 

 
h) NHK Model Checklist CO 

Deze wordt opgestuurd samen met de installatieopdracht van het project naar de 
inbedrijfsteller. Deze dient te worden ingevuld door de inbedrijfsteller en moet binnen 2 dagen 
na inbedrijfstelling haard worden opgestuurd naar Haardenexpert. Door de betreffende 
behandelaar van de CO keuring melding wordt de documentatie op de juiste wijze opgeslagen 
in de portal onder de juiste behandelingsmelding. 
 

i) Een kopie van het installatievoorschrift van de fabrikant dient in het klantdossier te worden 
opgenomen.  
De orderverwerker stuurt de installatievoorschrift mee direct met de installatieopdracht. Het 
document moet worden toegevoegd aan documentbeheer zodat deze automatisch 
meegestuurd kan worden naar de installateur. Dit wordt gecontroleerd door de beheerder van 
de CO keuring melding. 
 

j) Actie: In dit IKB moet duidelijk worden gemaakt waar dit klantdossier kan worden gevonden.  
Ieder klantdossier is te vinden in de Blink portal. Er wordt voor iedere gas installatie een CO 
keuring melding aangemaakt. In deze melding is alle communicatie betreft de CO meting te 
vinden en kunnen ook alle documenten worden teruggevonden. De CO keuring melding wordt 
opgevolgd door een betreffende medewerker die het hele proces volgt en zorgt dat de juiste 
documentatie op de juiste wijze wordt vastgelegd. De CO keuring melding mag pas worden 
afgerond als alle documentatie is gecontroleerd en vastgelegd.  
 

  

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
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5) Afvoer en uitmonding van rookgassen 
a) Conform 3.2.4 van het CBS 

3.2.4. AFVOER EN UITMONDING VAN ROOKGASSEN 
De rookgasafvoervoorziening moet worden geïnstalleerd overeenkomstig het Bouwbesluit en 
de installatievoorschriften van de fabrikant van de rookgasafvoervoorziening en de fabrikant 
van het gasverbrandingstoestel. Indien de plaatsing van de rookgasafvoervoorziening wordt 
uitgevoerd volgens de NEN 2757 en NPR 3378 deel 45, 47 en 60 is aan het Bouwbesluit 
voldaan. 
 

b) Moet voldoen aan het Bouwbesluit 
Zie https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud 
 

c) Moet voldoen aan NEN 2757 
Document is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NEN2757-1 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NEN2757-1 
 

d) Moet voldoen aan NPR 3378 deel 45, 47 en 60  
Document NPR 3378 deel 45 is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NPR3378-45 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NPR3378-45. 
 
Document NPR 3378 deel 47 is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NPR3378-47 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NPR3378-47 
 
Document NPR 3378 deel 60 is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NPR3378-60 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NPR3378-60 

 
e) Moet voldoen aan de installatievoorschriften van de fabrikant 

De installatievoorschrift is meegeleverd met de haard. In sommige gevallen is deze digitaal 
verkrijgbaar door het scannen van de meegestuurde QR code. Daarnaast zullen de 
installatievoorschriften worden meegestuurd met de installatieopdracht 
 

f) NHK Model Checklist CO 
Deze wordt opgestuurd samen met de installatieopdracht van het project naar de 
inbedrijfsteller. Deze dient te worden ingevuld door de inbedrijfsteller en moet binnen 2 dagen 
na inbedrijfstelling haard worden opgestuurd naar Haardenexpert. Door de betreffende 
behandelaar van de CO keuring melding wordt de documentatie op de juiste wijze opgeslagen 
in de portal onder de juiste behandelingsmelding. 
 

g) De uitvoering dient te zijn getoetst aan NEN 2757 
Inbedrijfsteller toetst de installatie aan de hand van NEN 2757. Vul de uitkomst in op het 
formulier NHK model Checklist. 
 

h) De uitvoering dient te zijn getoetst aan NPR 3378 deel 45, 47 en 60 
Inbedrijfsteller toetst de installatie aan de hand van NPR 3378 deel 45, 47 en 60. Vul de 
uitkomst in op het formulier NHK model Checklist. 
 

i) Controleer de aansluiting van het toestel op de rookgasafvoer. Vul de uitkomst in op het 
formulier NHK model Checklist. 
 

j) Controleer bij gebruik van muurdoorvoer of blokkades van bijvoorbeeld struiken e.d. Vul de 
uitkomst in op het formulier NHK model Checklist. 

  

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
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k) Controleer de installatie van rookgasafvoer kanaal aan de hand van de installatievoorschriften 
van de leverancier en of deze solide en lekvrij is. Vul de uitkomst in op het formulier NHK 
model Checklist.  

 
l) Wanneer er een T stuk is gebruikt deze controleren of de onderzijde goed is afgedicht. Vul de 

uitkomst in op het formulier NHK model Checklist. 
 

m) Controleer of het rookgasafvoerkanaal uitmond in een toegestaan uitmondingsgebied conform 
NEN 1087 en NEN2757. Vul de uitkomst in op het formulier NHK model Checklist. 
 

n) Bereken de verdunningsfactor en vermeld deze op het opleverdocument. Onder andere via 
verdunningsfactor.nl kan dit berekend worden. 

 
  



 
Interne Kwaliteits Beschrijving  

 

11  Documentnummer: NHK IKB 2022/03 
 

 

6) CO meting in de opstellingsruimte 
a) Conform 3.2.5 van het CBS 

3.2.5. CO METING IN DE OPSTELLINGSRUIMTE 
 
Startmeting 
In de opstellingsruimte van een gasverbrandingstoestel moet voorafgaand aan de 
werkzaamheden een CO meting (startmeting) worden uitgevoerd. De concentratie aan CO 
mag daarbij niet hoger zijn dan 5 ppm. Indien de CO concentratie in de opstellingsruimte 
tussen de 5 en 20 ppm ligt, dan is nader onderzoek noodzakelijk om de waarde beneden de 5 
ppm te brengen. De installateur meldt deze constatering bij de opdrachtgever en probeert de 
oorzaak van de te hoge CO meting weg te nemen. Bij gemeten concentratie CO van beneden 
de 5 ppm kan de installateur zijn werkzaamheden voortzetten. 
 
Inbedrijfstellingsmeting 
Aansluitend aan de inbedrijfstelling dient een indicatieve CO meting (inbedrijfstellingsmeting) 
te worden uitgevoerd. De concentratie aan CO mag daarbij niet hoger zijn dan 5 ppm. Indien 
de CO concentratie in de opstellingsruimte tussen de 5 en 20 ppm ligt, dan is nader 
onderzoek noodzakelijk om de waarde beneden de 5 ppm te brengen. De installateur meldt 
deze constatering bij de opdrachtgever en probeert de oorzaak van de te hoge CO meting 
weg te nemen. Bij gemeten concentratie CO van beneden de 5 ppm kan de installateur de 
installatie inbedrijfstellen. 
 
Voor zowel de startmeting als de inbedrijfstellingsmeting geldt: 
▪ Alle CO metingen dienen te worden uitgevoerd door een inbedrijfsteller (zie 5.3). 
▪ De CO metingen dienen uitgevoerd te worden conform de norm NHK-G-001 (zie bijlage 12). 
▪ De inbedrijfsteller mag de gasverbrandingsinstallatie niet eerder in bedrijfstellen dan nadat 
hij de concentratie CO in de opstellingsruimte van het toestel heeft gemeten en deze lager 
dan 5 ppm is. 
▪ Indien de gemeten CO concentratie in de opstellingsruimte tussen de 5 en 20 ppm is en de 
oorzaak daarvan niet weggenomen kan worden, mag de installatie niet in gebruik worden 
gesteld omdat deze onveilig is. 
▪ Indien de CO concentratie in de opstellingsruimte hoger is dan 20 ppm dan meldt de 
certificaathouder dit terstond aan de bewoner of gebruiker en eigenaar van het gebouw, de 
gemeente waarin het toestel is opgesteld en de CI (zie ook 4.1.d). De inbedrijfsteller stelt het 
toestel buiten bedrijf als de concentratie CO in de opstelruimte hoger is dan wettelijk is 
vastgelegd (Ministeriele Regeling Artikel 1.17 lid b). 
 

b) Conform de norm NKH G-001 
Document NHK-G-001 is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NHK-G-001 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NHK-G-001 
 

c) NHK Model melding van (bijna) CO ongevallen (zie bijlage 11) dient in het klantdossier te 
worden opgenomen 
Deze wordt standaard meegestuurd met de installatieopdracht. Bij (bijna) Co-ongevallen zal 
deze worden teruggestuurd en aan het dossier van de klant worden toegevoegd in de portal. 
 

d) Doe een CO meting bij aanvang van de werkzaamheden en controleer of de waarde lager is 
dan 5ppm. Vul de uitkomst in op het formulier NHK model Checklist. 
 

e) Doe een CO meting bij tijdens het proefstoken en controleer of de waarde lager is dan 5ppm. 
Vul de uitkomst in op het formulier NHK model Checklist. 

 
 

  

http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
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7) CO meting rookgassen 
a) Conform 3.2.6 van het CBS 

Rookgasmeting  
Bij iedere ingebruikname als bedoeld in 1.5 sub 4 dient, indien het gasverbrandingstoestel 
voorzien is van een meetmogelijkheid voor het meten van CO in de rookgassen van het 
toestel, een meting te worden uitgevoerd. De concentratie CO mag daarbij niet hoger zijn dan 
(conform Ministeriele Regeling Artikel 1.17 lid c) :  
• 50 ppm in het geval van een open, afvoerloos gasverbrandingstoestel;  
• 200 ppm in het geval van een open, afvoergebonden gasverbrandingstoestel;  
• 400 ppm in het geval van een gesloten gasverbrandingstoestel.  
 
Bij verhoogde concentraties CO dient, alvorens het toestel opnieuw in bedrijf wordt gesteld, de 
oorzaak van de verhoging te worden weggenomen. 
 
Voor de rookgasmeting geldt: 
• De rookgasmeting dient te worden uitgevoerd door een inbedrijfsteller (zie 5.3). 
• De CO metingen dienen uitgevoerd te worden conform de norm NHK-G-002 (zie bijlage 13). 
De inbedrijfsteller stelt het toestel buiten gebruik indien de CO concentratie in de rookgassen 
hoger is dan wettelijk is vastgelegd (Ministeriele Regeling Artikel 1.17 lid c), de 
certificaathouder meldt dit terstond aan de bewoner of gebruiker en eigenaar van het gebouw, 
de gemeente waarin het toestel is opgesteld en de CI (zie ook 4.1.d). 
De inbedrijfsteller mag de installatie niet eerder in bedrijf stellen dan nadat hij de concentratie 
CO in de opstellingsruimte heeft gemeten en deze lager is dan 5 ppm (zie 3.2.5.) en als de 
concentratie CO in de rookgassen binnen de grenswaarden valt (Ministeriele Regeling Artikel 
1.17 lid a,b,c). 
 
De normen NHK-G-001 en NHK-G-002 worden beheerd door het secretariaat van de NHK. 
Iedere norm heeft een versienummer en datum. De normen maken integraal onderdeel uit van 
dit schema en zijn opgenomen in Bijlage 12 en 13. 
 

b) conform de norm NHK-G-002 
Document NHK-G-002 is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NHK-G-002 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring G-002 
 

c) NHK Model melding van (bijna) CO ongevallen dient in het klantdossier te worden opgenomen 
Deze wordt standaard meegestuurd met de installatieopdracht. Bij (bijna) Co-ongevallen zal 
deze worden teruggestuurd en aan het dossier van de klant worden toegevoegd in de portal. 
 

d) Bij open verbrandingstoestellen en gesloten verbrandingstoestellen met een meetvoorziening 
moet de CO worden gemeten in de verbrandingsgassen. Deze moet lager zijn dan: 
 

1. Lager dan 50ppm bij open afvoerloos toestel 
2. Lager dan 200ppm bij open, afvoergebonden toestel 
3. Lager dan 400ppm bij gesloten toestel 

Vul de uitkomst in op het formulier NHK model Checklist. 
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8) Werkzaamheden aan rookgasafvoervoorzieningen en verbrandingslucht-
toevoervoorzieningen 
a) Conform 3.2.7 van het CBS 

Voor alle rookgasafvoervoorzieningen en luchttoevoervoorzieningen geldt dat alle 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de installatievoorschriften van de 
fabrikant van zowel de rookgasafvoervoorzieningen als van het gasverbrandingstoestel en 
moeten voldoen aan het Bouwbesluit. 
 
Indien de rookgasafvoervoorziening en verbrandingsluchttoevoervoorziening voldoet aan de 
NEN 2757 en NPR 3378 deel 22, 45, 47 en 60 is aan het Bouwbesluit voldaan. 

 
b) Moet voldoen aan het Bouwbesluit 

Zie https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud 
 

c) Moet voldoen aan NEN 2757 
Document is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NEN2757-1 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NEN2757-1 
 

d) Moet voldoen aan NPR 3378 deel 22, 45, 47 en 60 
Document NPR 3378 deel 22 is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NPR3378-22 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NPR3378-22 

 
Document NPR 3378 deel 45 is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NPR3378-45 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NPR3378-45  

 
Document NPR 3378 deel 47 is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NPR3378-47 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NPR3378-47 

 
Document NPR 3378 deel 60 is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NPR3378-60 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NPR3378-60 

 
e) Moet voldoen aan de installatievoorschriften van de fabrikant 

De installatievoorschrift is meegeleverd met de haard. In sommige gevallen is deze digitaal 
verkrijgbaar door het scannen van de meegestuurde QR code. Daarnaast zullen de 
installatievoorschriften worden meegestuurd met de installatieopdracht 
 

f) NHK Model Checklist CO 
Deze wordt opgestuurd samen met de installatieopdracht van het project naar de 
inbedrijfsteller. Deze dient te worden ingevuld door de inbedrijfsteller en moet binnen 2 dagen 
na inbedrijfstelling haard worden opgestuurd naar Haardenexpert. Door de betreffende 
behandelaar van de CO keuring melding wordt de documentatie op de juiste wijze opgeslagen 
in de portal onder de juiste behandelingsmelding. 
 

g) De uitvoering dient te zijn getoetst aan NEN 2757 
Inbedrijfsteller toetst de installatie aan de hand van NEN 2757 
 

h) De uitvoering dient te zijn getoetst aan NPR 3378 deel 45, 47 en 60 
Inbedrijfsteller toetst de installatie aan de hand van NPR 3378 deel 45, 47 en 60 
 

i) Zorg bij installatie van het rookgasafvoerkanaal datdeze uitmond in een toegestaan 
uitmondingsgebied conform NEN 1087 en NEN2757.  

  

http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
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j) Installeer het rookgasafvoer kanaal aan de hand van de installatievoorschriften van de 
leverancier en of deze solide en lekvrij is.  
 

k) Wanneer er een T stuk wordt gebruikt deze goed afdichten aan de onderzijde 
 

l) Controleer of het rookgasafvoerkanaal uitmond in een toegestaan uitmondingsgebied conform 
NEN 1087 en NEN2757. Vul de uitkomst in op het formulier NHK model Checklist. 
 

m) Bereken voor plaatsing van de uitmonding van de rookgasafvoer de verdunningsfactor en 
vermeld deze op het opleverdocument. 
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9) Controle van de verbrandingslucht-toevoervoorziening en de rookgasafvoer-voorziening 

a) Conform 3.2.8 van het CBS 
3.2.8. CONTROLE VAN DE VERBRANDINGSLUCHTTOEVOERVOORZIENING EN 
ROOKGASAFVOER-VOORZIENING 
Het controleren van de verbrandingsluchttoevoervoorziening en rookgasafvoervoorziening 
wordt uitgevoerd aan de hand van de installatievoorschriften van de fabrikant van het 
gasverbrandingstoestel en moeten voldoen aan het Bouwbesluit. 
Het controleren van de luchttoevoer en de rookgasafvoer moet voldoen aan de NEN 2757 en 
NPR 3378 deel 45. 
 

b) Moet voldoen aan het Bouwbesluit 
Zie https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud 
 

c) Moet voldoen aan NEN 2757 
Document is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NEN2757-1 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring EN2757-1 
 

d) Moet voldoen aan NPR 3378 deel 45 
Document NPR 3378 deel 45 is te vinden op de netwerkschijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Normeringen\NPR3378-45 en voor installateurs via 
www.haardenexpert.nl/cokeuring NPR3378-45 
 
 

e) Moet voldoen aan de installatievoorschriften van de fabrikant 
De installatievoorschrift is meegeleverd met de haard. In sommige gevallen is deze digitaal 
verkrijgbaar door het scannen van de meegestuurde QR code. Daarnaast zullen de 
installatievoorschriften worden meegestuurd met de installatieopdracht 
 
 

f) Actie: NHK Model Checklist CO invullen (Zie Bijlage 4) / implementeren 
Deze wordt opgestuurd samen met de installatieopdracht van het project naar de 
inbedrijfsteller. Deze dient te worden ingevuld door de inbedrijfsteller en moet binnen 2 dagen 
na inbedrijfstelling haard worden opgestuurd naar Haardenexpert. Door de betreffende 
behandelaar van de CO keuring melding wordt de documentatie op de juiste wijze opgeslagen 
in de portal onder de juiste behandelingsmelding. 
 
 

g) De uitvoering dient te zijn getoetst aan NEN 2757 
Inbedrijfsteller toetst de installatie aan de hand van NEN 2757 
 

h) De uitvoering dient te zijn getoetst aan NPR 3378 deel 45 
Inbedrijfsteller toetst de installatie aan de hand van NPR 3378 deel 45 
 

i) Controleer de aansluiting van het toestel op de rookgasafvoer. Vul de uitkomst in op het 
formulier NHK model Checklist. 
 

j) Controleer bij gebruik van muurdoorvoer of blokkades van bijvoorbeeld struiken e.d. Vul de 
uitkomst in op het formulier NHK model Checklist. 

  

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
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k) Controleer de installatie van rookgasafvoer kanaal aan de hand van de installatievoorschriften 
van de leverancier en of deze solide en lekvrij is. Vul de uitkomst in op het formulier NHK 
model Checklist.  

 
l) Wanneer er een T stuk is gebruikt deze controleren of de onderzijde goed is afgedicht. Vul de 

uitkomst in op het formulier NHK model Checklist. 
 

m) Controleer of het rookgasafvoerkanaal uitmond in een toegestaan uitmondingsgebied conform 
NEN 1087 en NEN2757. Vul de uitkomst in op het formulier NHK model Checklist. 
 

n) Bereken de verdunningsfactor en vermeld deze op het opleverdocument. 
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10) Reparatie en voorgeschreven onderhoud 
a) Conform 3.2.9 van het CBS 

3.2.9. REPARATIE EN VOORGESCHREVEN ONDERHOUD 
Reparatie en voorgeschreven onderhoud moet worden uitgevoerd volgens de 
onderhoudsvoor-schriften en onderdelen van de fabrikant van het gasverbrandingstoestel. 
Indien er geen onderhoudsvoorschrift is van de fabrikant, dan geldt voor alle gasverbrandings-
toestellen een onderhoudsfrequentie van minimaal 1 x per 12 maanden. Het onderhoud dient 
minimaal te voldoen aan de NHK Model Checklist CO zoals opgenomen in bijlage 5. 
De installateur moet de klant informeren over het voorgeschreven onderhoud en 
onderhoudsinterval van het gasverbrandingstoestel als van de rookgasafvoervoorziening. De 
installateur moet controleren of het gebruiksvoorschrift van het gasverbrandingstoestel en/of 
de rookgasafvoervoorziening aanwezig is en indien dit niet het geval is, de gebruiker of 
bewoner wijzen op het ontbreken van deze informatie. 
 

b) Conform onderhoudsvoorschrift fabrikant 
Bij een aanvraag voor onderhoud zullen de onderhoudsvoorschriften naar de betreffende 
ingebruiksteller worden verzonden.  

c) Vastlegging werkzaamheden conform Model Checklist CO 
 

d) Actie: NHK Model Checklist CO invullen (Zie Bijlage 4) / implementeren 
Bij aanvraag voor onderhoud of reparatie zal er een model Checklist worden verstuurd naar 
de inbedrijfsteller. Deze dient te worden ingevuld door de inbedrijfsteller en moet binnen 2 
dagen na inbedrijfstelling haard worden opgestuurd naar Haardenexpert. Door de betreffende 
behandelaar van de CO keuring melding wordt de documentatie op de juiste wijze opgeslagen 
in de portal onder de juiste behandelingsmelding. 

e) Actie: Controle op aanwezigheid onderhoudsvoorschrift fabrikant en de klant hierover 
informeren 
De onderhoudsvoorschrift wordt door de behandelaar van de melding CO keuring opgestuurd 
naar de klant per email 

f) Actie: Informeren van klant over onderhoudsinterval en voorgeschreven onderhoud 
Dit wordt door de behandelaar van de melding CO keuring opgestuurd naar de klant per email 

g) Actie: Registreren werkzaamheden (conform Model Checklist CO), verwijzen naar de 
registratie methode en locatie dossiervorming. 
De Model Checklist CO wordt opgestuurd naar de inbedrijfsteller vanuit de melding service. 
Deze dient te worden ingevuld door de inbedrijfsteller en moet binnen 2 dagen na 
inbedrijfstelling haard worden opgestuurd naar Haardenexpert. Door de betreffende 
behandelaar van de service melding wordt de documentatie op de juiste wijze opgeslagen in 
de portal onder de juiste servicemelding. 
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11) Rookgasafvoervoorziening bij vervanging toestel 
a) Conform 3.2.10 van het CBS 

3.2.10. ROOKGASAFVOERVOORZIENING BIJ VERVANGING TOESTEL 
Bij vervanging van een afvoergebonden gasverbrandingstoestel, moet de 
rookgasafvoervoorziening geschikt zijn voor de resterende levensduur van minimaal 15 jaar. 
Als dit niet het geval is, dient het vervangen te worden. 

b) NHK Model Checklist CO  
Deze wordt opgestuurd samen met de installatieopdracht van het project naar de 
inbedrijfsteller. Deze dient te worden ingevuld door de inbedrijfsteller en moet binnen 2 dagen  
na inbedrijfstelling haard worden opgestuurd naar Haardenexpert. Door de betreffende 
behandelaar van de CO keuring melding wordt de documentatie op de juiste wijze opgeslagen 
in de portal onder de juiste behandelingsmelding. 
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12) Vervanging van onderdelen 
a) Conform 3.2.11 van het CBS 

3.2.11 VERVANGING VAN ONDERDELEN 
Bij het vervangen van onderdelen, bij reparatie en onderhoud aan gasverbrandingstoestellen, 
dienen uitsluitend onderdelen te worden gebruikt die zijn voorgeschreven door de fabrikant 
van het betreffende gasverbrandingstoestel. 

b) Actie: Registratie onderdelen (juistheid, geschiktheid) 
Alle onderdelen die worden vervangen moeten worden doorgegeven per mail aan 
Haardenexpert. De onderdelen worden gecontroleerd op juistheid door de behandelaar van 
de servicemelding en zal worden vastgelegd in de service melding. 
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13) Controle werkzaamheden 
a) Conform 3.3 van het CBS 

3.3 CONTROLE WERKZAAMHEDEN 
Alle uitgevoerde werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en bijbehorende 
verbrandings-luchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen moeten worden 
gecontroleerd. Het controleren van de werkzaamheden moet plaatsvinden volgens de NHK 
Model Checklist CO zoals opgenomen in bijlage 5. 
Van controles moet worden geregistreerd: 
• wat is gecontroleerd, en op welke eisen; 
• wie heeft gecontroleerd, en wanneer; 
• met welke instrumenten is gemeten, en 
• de resultaten van de controles en metingen. 
Geconstateerde afwijkingen bij onderhoud of ingebruikname, moeten worden gerapporteerd 
aan de eigenaar/opdrachtgever en het proces is pas afgerond als alle geconstateerde 
afwijkingen zijn opgelost. 
Bij ontoelaatbare afwijkingen, wordt het gasverbrandingstoestel niet vrijgegeven voor gebruik 
(volgens paragraaf 1.5 lid 4). 

b) Vastlegging werkzaamheden conform Model Checklist CO 
De model checklist CO wordt opgestuurd samen met de installatieopdracht van het project 
naar de inbedrijfsteller. Deze dient te worden ingevuld door de inbedrijfsteller en moet binnen 
2 dagen na inbedrijfstelling haard worden opgestuurd naar Haardenexpert. Door de 
betreffende behandelaar van de CO keuring melding wordt de documentatie op de juiste wijze 
opgeslagen in de portal/Blink onder de juiste behandelingsmelding. 
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14) Vrijgave van de gasverbrandingsinstallatie 
a) Conform 3.4 van het CBS 

3.4 VRIJGAVE VAN DE GASVERBANDINGSINSTALLATIE 
Indien na controle geen afwijkingen zijn geconstateerd, volgt vrijgave van het 
gasverbrandingstoestel en kan de installatie door de gebruiker in gebruik worden genomen. 
Daartoe ontvangt de gebruiker een vrijgaveformulier (zie NHK Model vrijgaveformulier in 
bijlage 6). Op dit vrijgave formulier staat minimaal: 
• bedrijfsnaam certificaathouder 
• nummer van het certificaat 
• naam van de CI 
• naw gegevens van de gebruiker (opstelplaats) 
• telefoonnummer gebruiker 
• datum van inbedrijfstelling 
• naam van de inbedrijfsteller 
• type toestel wat in bedrijf is gesteld 
• logo CO VRIJ 
De gegevens van het vrijgaveformulier kunnen tevens worden gebruikt voor melding aan de 
CI. 

b) Conform Model vrijgaveformulier 
c) Actie: NHK Model vrijgave van gasverbrandingsinstallaties formulier / methode 

implementeren in het werkproces (Zie Bijlage 10) 
Het document Model vrijgave van gasverbrandinsinstallaties wordt via de installatieopdracht 
meegestuurd naar de inbedrijfsteller. Deze is verantwoordelijk dat deze juist wordt ingevuld en 
binnen 2 dagen na inbedrijfstelling haard wordt teruggestuurd naar Haardenexpert. De 
behandelaar van de melding CO keuring zal dit document toevoegen aan de betreffende 
melding. 
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15) Melden van (bijna) ongevallen 
a) Conform 3.5 van het CBS 

3.5 MELDEN VAN (BIJNA) ONGEVALLEN 
In het geval er bij werkzaamheden onder deze certificering een (bijna) ongeval wordt 
geconstateerd, dient dit per direct gemeld te worden aan: 
• de gebruiker/bewoner, en 
• de eigenaar van het gebouw 
de betreffende gemeente / veiligheidsinstantie waar het toestel is opgesteld, regio en 
• de CI 
Van een (bijna) ongeval is sprake als de achtergrondmeting, zoals uitgevoerd volgens de 
norm NHK-G-001 meer dan 20 ppm bedraagt (zie 3.2.5) in overeenstemming met 
onderstaand schema 
 

 
 
De volgende gegevens dienen te worden gemeld. De melding dient te geschieden met een 
‘meldingsformulier (bijna) CO ongevallen’ of de digitale versie hiervan. (zie NHK Model 
meldingsformulier (bijna) CO Ongevallen in bijlage 7 ) 
• naw gegevens van de gebruiker (opstelplaats) 
• bedrijfsnaam certificaathouder 
• nummer van het certificaat 
• naam van de vaststeller 
• datum van constateren 
• gemeten concentratie CO 
• beschrijving van de ruimte waar de verhoogde concentratie is gevonden 
Aanvullende bovenwettelijke informatie, o.a.: 
• mogelijke oorzaak 
• ondernomen acties 
 

b) Conform Model meldingsformulier (bijna) CO ongevallen  
Het document Model NHK melding van bijna ongevallen wordt via de installatieopdracht 
meegestuurd naar de inbedrijfsteller. Deze is verantwoordelijk dat deze bij bijna ongevallen 
juist wordt ingevuld en binnen 2 dagen wordt teruggestuurd naar Haardenexpert. De 
behandelaar van de melding CO keuring zal dit document toevoegen aan de betreffende 
melding. 

c) Bijna ongevallen moeten direct telefonisch worden gemeld bij Haardenexpert en worden 
vastgelegd in de blink portal. Vanuit kantoor zal er melding worden gemaakt bij de CI en de 
betreffende gemeente. Dit wordt gedaan door de behandelaar van de melding CO keuring 
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16) Bijzondere omstandigheden 
a) Conform 3.6 van het CBS 

3.6 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 
Indien er zich bijzondere omstandigheden voordoen waarbij de certificaathouder op basis van 
zijn professionele oordeel zou beslissen tot een afwijkende handelwijze geeft dit schema 
ruimte om hiervoor te kiezen onder bepaalde voorwaarden. Deze zijn: 
▪ In geen geval mag de certificaathouder een derde blootstelen aan een 
gezondheidsgevaarlijke situatie. Een gezondheidsgevaarlijke situatie is bijvoorbeeld een 
situatie laten voortbestaan waarbij meer dan 5 ppm CO in de opstellingsruimte wordt 
gemeten. 
▪ Iedere afwijkende handelwijze dient zorgvuldig gedocumenteerd te worden (volledige 
gegevens van de installatie en gemotiveerde reden van afwijking) en als zodanig gemerkt te 
worden in het projectdossier. 

b) Bij bijzondere omstandigheden dient er direct contact te worden opgenomen met kantoor en 
zal er een verslaglegging plaatsvinden. Er zal dan een gezamenlijke conclusie worden gesteld 
om de werkzaamheden te vervolgen of te staken. 
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3. Eisen te stellen aan de certificaathouder 

Hieronder een beknopt overzicht van de eisen te stellen aan de certificaathouder, voortvloeiend uit het 

conformiteitsbeoordelingsschema (CBS). 

Doel: 

Het binnen deze Interne Kwaliteits Beschrijving (IKB) aantoonbaar maken van de borging van kwaliteit 

bij elke processtap. 

 

Verplichte onderdelen IKB van het systeem (zie voor uitgebreide beschrijving de paragrafen 

van het conformiteitsbeoordelingsschema (CBS) waar naar verwezen wordt): 

1) Wettelijke eis 
De certificaathouder moet:  
a) na afronding van de werkzaamheden en de inbedrijfstelling van de gasverbrandingsinstallatie, 

de uitgevoerde werkzaamheden afmelden aan de CI (zie 4.6 van het CBS). Dit zal worden 
uitgevoerd door de betreffende inbedrijfsteller. 
4.6 AFMELDEN WERKZAAMHEDEN BIJ DE CI 
Na afronding van de werkzaamheden en de inbedrijfstelling van de gasverbrandingsinstallatie, 
meldt de certificaathouder de uitgevoerde werkzaamheden direct af aan de CI. Dit gaat via 
een App op een smartphone of tablet. 
De hieronderstaande gegevens dienen bij de afmelding te worden verstrekt: 
• merk, type en bouwjaar van het toestel; 
• aard van de werkzaamheden (installeren, repareren of onderhouden) in combinatie met 
inbedrijfstellen; 
• naam certificaathouder; 
• naam inbedrijfsteller. 
 
 

b) de beschikbaarheid, het gebruik, onderhoud en beheer van de bij de uitvoering van de 
werkzaamheden gebruikte meetinstrumenten en andere hulpmiddelen, uitvoeren volgens 
hoofdstuk 5.6 van het CBS 
5.6 MEET- EN BEPROEVINGSMIDDELEN EN HULPMIDDELLEN 
a) De certificaathouder dient te beschikken over de meet- en beproevingsmiddelen welke 
nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van controle op de werkzaamheden, zoals omschreven 
in hoofdstuk 3. Dit zijn minimaal de meet- en beproevingsmiddelen zoals vermeld in bijlage 9. 
b) De certificaathouder moet een overzicht bijhouden van deze meet- en 
beproevingsmiddelen en van de aan te houden kalibratiefrequentie, volgens opgave van de 
fabrikant, met bijbehorende wijze van kalibratie. De kalibratie dient steeds tijdig plaats te 
vinden voor het 
verstrijken van de reguliere kalibratiedatum of indien een meet- en/of beproevingsmiddel 
ontregeld is geraakt. 
c) De kalibratiegegevens kunnen aanleiding zijn om de frequentie daarvan aan te passen. 
d) Indien een meet- en/of beproevingsmiddel naar aanleiding van de kalibratie is aangepast, 
moet worden nagegaan of het gebruik van het meet- en/of beproevingsmiddel, voorafgaand 
aan de aanpassing, tot andere beslissingen zou hebben geleid. Zo nodig worden op grond 
van dit onderzoek corrigerende maatregelen genomen. 
e) Indien een meetinstrument en/of beproevingsmiddel defect raakt moet het vervangen 
worden door een vervangend gekalibreerd meetinstrument en of deugdelijk 
beproevingsmiddel voordat de werkzaamheden kunnen worden afgerond. 
f) De meet- en beproevingsmiddelen dienen te worden gebruikt en onderhouden conform de 
voorschriften van de betreffende fabrikant. 
g) De certificaathouder dient 1 persoon verantwoordelijk te maken voor het volledige beheer 
van alle meet- en beproevingsmiddelen. 
h) De metingen met de meet- en beproevingsmiddelen voor het meten van CO (zie 3.2.5. en 
3.2.6) dienen uitgevoerd te worden volgens de norm NHK-G-001 en NHK-G-002. 
i) Hulpmiddelen anders dan de genoemde meet- en beproevingsmiddelen (zoals bijvoorbeeld 
smartphones, tablets en/of fototoestel welke worden gebruikt voor de vastlegging) dienen in 
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goede werkbare staat te zijn zulks ter beoordeling van de certificaathouder en dienen gebruikt 
en onderhouden te worden conform voorschriften van de fabrikant en/of leverancier. Bij 
gebreken dienen de hulpmiddelen te worden gerepareerd, gereviseerd of vervangen.  
 

c) In de online spreadsheet CO keuringen tabblad overzicht meet en beproevingsmiddelen staat 
al het meetapparatuur geregistreerd die wordt gebruikt. Alle documenten over het apparatuur 
en de controles staan opgeslagen op de lokale schijf K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\Ingebruikerstellers. Iedere medewerker is gekoppeld aan een meetinstrument. 
Alle meetinstrumenten en hulpmiddelen zullen jaarlijks worden gecontroleerd. Dit wordt ook 
bijgehouden in de online spreadsheet. 
 

d) toestellen buiten bedrijf stellen als wordt vastgesteld dat bij het gebruik ervan ontoelaatbare 
hoeveelheden CO vrijkomen (zie 3.2.5 en 3.2.6 van het CBS).  
Wanneer een toestel buiten bedrijf gesteld moet worden zullen onderstaande handelingen 
uitgevoerd moeten worden. 
- Het formulier NHK melding bijna ongevallen invullen en versturen naar de back office 

afdeling van Haardenexpert. Deze zal het formulier aan het dossier toevoegen. 
- De installateur zal de eindgebruiker meedelen dat het toestel buiten bedrijf wordt gesteld 

en zal de gastoevoer afsluiten 
- De behandelaar van de melding CO keuring zal contact opnemen met de betreffende 

gemeente en de CI instantie en op de hoogte stellen van de ontoelaatbare hoeveelheden 
CO die er vrijkomen.  

- Installateur zal de oorzaak proberen te achterhalen en zal het proberen op te lossen. 
Mocht dit lukken zal de installatie alsnog in bedrijf worden gesteld. Wanneer dit niet 
mogelijk is zal de inbedrijfsteller contact opnemen met de back office afdeling van 
Haardenexpert om een oplossing te zoeken voor het probleem.  

 

e) indien er bij de werkzaamheden geconstateerd wordt dat er ontoelaatbare hoeveelheden CO 
vrijkomen (zie 3.2.5. en 3.2.6 van het CBS), dat onmiddellijk melden aan de 
bewoner/gebruiker, eigenaar van het gebouw, de gemeente waar het toestel is opgesteld en 
de CI.  
 
- Het formulier NHK melding bijna ongevallen invullen en versturen naar de back office 

afdeling van Haardenexpert. Deze zal het formulier aan het dossier toevoegen. 
- De installateur zal de eindgebruiker meedelen dat het toestel buiten bedrijf wordt gesteld 

en zal de gastoevoer afsluiten 
- De behandelaar van de melding CO keuring zal contact opnemen met de betreffende 

gemeente en de CI instantie en op de hoogte stellen van de ontoelaatbare hoeveelheden 
CO die er vrijkomen.  

- Installateur zal de oorzaak proberen te achterhalen en zal het proberen op te lossen. 
Mocht dit lukken zal de installatie alsnog in bedrijf worden gesteld. Wanneer dit niet 
mogelijk is zal de inbedrijfsteller contact opnemen met de back office afdeling van 
Haardenexpert om een oplossing te zoeken voor het probleem.  

 
 

f) gebruikmaken van het voorgeschreven CO-Vrij beeldmerk (zie bijlage 8 van het CBS). 
Beeldmerk Co vrij zal worden toegevoegd aan de website 
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2) Inschrijving handelsregister  
a) Conform 4.2 van het CBS 
4.2 INSCHRIJVING HANDELSREGISTER 
De certificaathouder moet ingeschreven zijn in het handelsregister van een lidstaat bij de EU. De 
certificaathouder moet in bezit zijn van een bewijsstuk waaruit deze inschrijving blijkt, welke niet 
ouder is dan 1 jaar 
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3) Personeel 
a) Conform 4.3 van het CBS 

4.3 PERSONEEL 

Medewerkers van de certificaathouder moeten zich als volgt legitimeren: 

• Door middel van het tonen van het Vakpaspoort van het CRT. In het Vakpaspoort staat vermeld: 

o NAW gegevens van de houder; 

o geboortedatum van de houder; 

o foto van de houder; 

o naam van de certificaathouder die men vertegenwoordigd; 

o bewijzen van vakmanschap (in geval van het certificaat Module Gas van de NHK staat ook de 
geldigheid vermeld); 

o datum afgifte legitimatiebewijs; 

o beeldmerk CO-Vrij. 

• Óf: Indien het Vakpaspoort van het CRT ten tijde van inwerkingtreding onvolledig blijkt, door 
middel van het tonen van een bedrijfseigen legitimatiebewijs, voorzien van bovenstaande 
gegevens. 

b) Medewerkers dienen zich te kunnen legitimeren 

i. Inbedrijfstellers door middel van het tonen van het Vakpaspoort van het CRT en 
een geldig ID bewijs.  

ii. Overige medewerkers identificeren zich met een geldig ID bewijs.  

c) Alle inbedrijfstellers staan geregistreerd in de spreadsheet CO keuringen tabblad Overzicht 
medewerkers vakbekwaamheden 

 
4) Wijzigingen ten aanzien van de certificering  

a) Conform 4.4 van het CBS 

i) Wijzigingen waardoor de certificering niet langer in stand kan worden gehouden, dienen te 
worden gemeld bij de CI. Bijvoorbeeld:  

• het wegvallen van de enige inbedrijfsteller; 

• het vervallen van de geldigheid van de vereiste kwalificaties van de medewerker(s); 

• Wijzigingen van naam, adres, registratie in het handelsregister of in de eigendom; 

• Belangrijke organisatorische of management wijzigingen; 

• Wijzigingen m.b.t. het werkgebied zoals vermeld in dit schema; 

• Etc.  
b) Verantwoordelijke voor het bijhouden van de certificeringsvereisten is Rob Pijffers 

 
5) Communicatie Certificering en de CI 

a) Conform 4.5 van het CBS 
4.5 COMMUNICATIE CERTIFICERING EN DE CI 
• De certificaathouder onthoudt zich van iedere communicatie ten aanzien van de CI betreffende 
de certificering welke misleidend of ongeautoriseerd is en/of de reputatie van de CI in welke vorm 
dan ook kan schaden. 
• Bij schorsing of intrekking van het certificaat stopt de certificaathouder per direct met alle externe 
communicatie in relatie tot dit schema, zoals het gebruik van het beeldmerk, procescertificaat, etc. 
• Het is de certificaathouder niet toegestaan om kopieën van documenten welke toebehoren aan 
de schemabeheerder (NHK) of de CI verder naar derden te verspreiden. 
• Het is de certificaathouder niet toegestaan om beeldmerken en andere materialen uit dit schema 
te gebruiken op een andere wijze dan specifiek in dit schema beschreven. 
 
b) Verantwoordelijke voor de communicatie welke betrekking heeft op de certificering is Gert-

Willem Kempe  
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6) Afmelden werkzaamheden bij de CI 

a) Conform 4.6 van het CBS 
4.6 AFMELDEN WERKZAAMHEDEN BIJ DE CI 
Na afronding van de werkzaamheden en de inbedrijfstelling van de gasverbrandingsinstallatie, 
meldt de certificaathouder de uitgevoerde werkzaamheden direct af aan de CI. Dit gaat via een 
App op een smartphone of tablet. 
De hieronderstaande gegevens dienen bij de afmelding te worden verstrekt: 
• merk, type en bouwjaar van het toestel; 
• aard van de werkzaamheden (installeren, repareren of onderhouden) in combinatie met 
inbedrijfstellen; 
• naam certificaathouder; 
• naam inbedrijfsteller. 

Benodigd zijn een smartphone of tablet met internetverbinding 
De hieronder staande gegevens dienen te worden verstrekt: 
i) Merk, type en bouwjaar van het toestel 
ii) Aard van de werkzaamheden (installeren, repareren of onderhouden) 
iii) Naam certificaathouder 
iv) Naam inbedrijfsteller 

b) Het afmelden bij de CI wordt uitgevoerd door de ingebruikersteller 
 

c) Vastleggen documentatie:  
Alle documentatie die betrekking heeft op de installatie en keuring van de gashaard is te 
vinden in de Blink portal in de melding CO keuring. Documenten zullen ook worden 
toegevoegd in documentbeheer. 
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4. Eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking 

Hieronder een beknopt overzicht van de eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking, 

voortvloeiend uit het conformiteitsbeoordelingsschema (CBS). 

Doel: 

Het binnen deze Interne Kwaliteits Beschrijving (IKB) aantoonbaar maken van de borging van kwaliteit 

bij elke processtap. 

1) Algemeen, kwaliteitssysteem 
a) Conform 5.1 van het CBS 
5.1 ALGEMEEN, KWALITEITSSYSTEEM 
a) De certificaathouder legt in een Interne Kwaliteits Beschrijving (IKB) schriftelijk of digitaal vast 
op welke wijze de kwaliteitszorg ten behoeve van de gecertificeerde diensten geregeld is binnen 
het bedrijf. 
b) Binnen het bedrijf moet 1 functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer van het 
kwaliteitssysteem van de certificaathouder. 
c) De IKB van de certificaathouder is ook van toepassing op in onderaanneming werkzaam 
personeel. 
d) Indien het certificaat betrekking heeft op een bedrijf met meerdere vestigingen, dan moeten 
deze met hetzelfde kwaliteitssysteem werken. 
e) Alle medewerkers die betrokken zijn bij deze certificering moeten op de hoogte zijn van de 
vigerende versie van de IKB van de certificaathouder. 
f) Een opdracht mag slechts worden uitbesteed aan een andere certificaathouder. 
 
b) De verantwoordelijke functionaris voor de interne kwaliteitsbewaking is Rob Pijffers 
c) Het document kwaliteitsplan is te vinden op de netwerkschijf bij K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 

certificering\NHK-IKB-2022-02 en voor installateurs via www.haardenexpert.nl/cokeuring 
NHK-IKB-2022-02 

 
2) Registratie van vakbekwaamheden 

a) Conform 5.2 van het CBS 
De certificaathouder moet beschikken over een dossier waarin de vakbekwaamheden van de 
medewerkers en ingehuurd personeel die werkzaamheden uitvoeren in het kader van dit 
certificeringsschema zijn opgenomen, in relatie tot zijn/haar taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Hierin is minimaal opgenomen: bevoegdheid als inbedrijfsteller ja/nee (met datum 
afgifte en datum eerstvolgende bijscholing). Een model voor de registratie van vakbekwaamheden 
is opgenomen in bijlage 11. 
b) De directie is er verantwoordelijk voor dat iedere medewerker weet en begrijpt welke eisen aan 
zijn werkzaamheden worden gesteld, en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden hij heeft. 
c) Een inbedrijfsteller die een gasverbrandingstoestel in bedrijf stelt en vrijgeeft voor gebruik 
(zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van dit schema), dient te beschikken over het Vakpaspoort (op 
basis van -Certificaat Module Gas-, zie 5.3) van het CRT en een geldig ID bewijs. 
d) De certificaathouder controleert op basis van een steekproef, de uitgevoerde werkzaamheden 
van de inbedrijfstellers met een minimale frequentie van 1 x per jaar per inbedrijfsteller. Hiervan 
dient een registratie te worden bijgehouden. De deskundige die namens de certificaathouder 
belast is met deze controlewerkzaamheden, dient ook te beschikken over het certificaat Module 
Gas van de NHK, opgenomen in het Vakpaspoort van het CRT. 
 
b) Dossier met vakbekwaamheden van medewerkers  

Alle medewerkers met de vakbekwaamheden staan geregistreerd in de spreadsheet CO 
keuringen tabblad Overzicht medewerkers vakbekwaamheden 

c) Het informeren van medewerkers over de eisen welke aan de werkzaamheden worden 
gesteld 
Medewerkers worden periodiek op de hoogte gesteld van het kwaliteitsplan en de daaraan 

http://www.haardenexpert.nl/cokeuring
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gestelde eisen welke zijn verbonden aan de desbetreffende werkzaamheden. Dit wordt 
gedaan door middel van een presentatie. Deze presentatie wordt ook gegeven aan nieuwe 
medewerkers. 

d) Het (laten) instellen van het Vakpaspoort en het (laten) koppelen van de medewerker 
aan het bedrijf 
Dit kan worden uitgevoerd als de certificatie is uitgevoerd 

e) Het instellen van (minimaal jaarlijkse) steekproeven per inbedrijfsteller en het 
registreren van deze steekproeven in dit IKB 
Jaarlijks wordt minimaal 1 steekproef uitgevoerd per inbedrijfsteller. Deze zal worden 
uitgevoerd door verantwoordelijke functionaris Rob Pijffers. De steekproeven zullen worden 
geregistreerd in een tabblad van het spreadsheet CO-keuringen.  
 

3) Competenties van personen bevoegd voor de inbedrijfstelling van een 
gasverbrandingsinstallatie 
a) Conform 5.3 van het CBS 

In het kader van dit certificeringsschema zijn uitsluitend personen bevoegd een 
gasverbrandings-installatie in bedrijf te stellen, die beschikken over een geldig -Certificaat 
Module Gas- van de opleiding -Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen-. 
Deze opleiding is opgenomen in het Centraal Register Techniek (CRT). Alle personen in bezit 
van een geldig certificaat, zijn opgenomen in het Vakpaspoort van het CRT. 
 
Personen met een dergelijk certificaat zijn competent om alle in dit certificeringsschema 
genoemde werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, 
verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgas-afvoervoorzieningen uit te voeren. De 
daarvoor vereiste -Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen, Module Gas- 
wordt jaarlijks geaudit door InstallQ. Een verplichte bijscholing maakt onderdeel uit van deze 
vakopleiding ter instandhouding van kennis en vaardigheden en ter instandhouding van het 
certificaat. Kennis en vaardigheden zijn af te leiden uit het competentiedossier van de 
opleiding. Dit competentiedossier kan opgevraagd worden bij het secretariaat van de NHK. 
Bovengenoemde vakopleiding is de enige bestaande vakopleiding op het gebied van lokale 
gasverwarming, zijnde haarden en kachels, in Nederland. 
 
Voor andere personen die werken aan gasverbrandingsinstallaties gelden geen specifieke 
eisen van vakbekwaamheid. De inbedrijfsteller is ten alle tijden verantwoordelijk voor het 
opleveren van een veilige gasverbrandingsinstallatie. 
 

b) Inbedrijfstellers 
De medewerkers die het certificaat gas hebben gehaald zijn opgenomen in het tabblad 
‘overzicht medewerkers’ van het spreadsheet document CO-keuringen. 

c) Bijscholing inbedrijfstellers 
Indien vereist zullen de medewerkers die het certificaat gas hebben gehaald worden 
bijgeschoold. 
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4) Projectbeheer 
a) Conform 5.4 van het CBS 

De certificaathouder dient ten aanzien van het beheer van projecten het volgende vast te 
leggen:  
a) Registratie van projecten die betrekking hebben op de gecertificeerde werkzaamheden. 
Hier dient minimaal te worden vastgelegd: • projectnummer en datum van opname in het 
register;  
• NAW gegevens van het project;  
• globale omschrijving van het project, aard van de werkzaamheden (installeren, repareren, 
onderhouden);  
• registratie van doorgevoerde controles;  
• naam inbedrijfsteller.  
 
b) Het beheer van de projectdossiers. Per dossier dient een medewerker te worden 
aangewezen die verantwoordelijk is voor de inhoud en compleetheid van het dossier.  
c) De CI heeft steeds onmiddellijk en zonder voorbehoud toegang tot de projectdossiers. Op 
eerste verzoek van de CI dient de certificaathouder de door de CI opgevraagde gegevens via 
een geëxporteerd data bestand aan te leveren aan de CI.  
d) Indien werkzaamheden worden uitbesteed aan een andere certificaathouder dient daarvan 
melding te worden gemaakt in het projectdossier. Minimaal vermeld dient te worden naam en 
nummer certificaathouder en de aard en omvang van de uitbesteedde werkzaamheden.  
e) De certificaathouder dient ervoor te zorgen dat de consument er in toestemt om 
persoonlijke gegevens (NAW, telefoon en email) noodzakelijk voor de uitvoering van deze 
certificeringsregeling te delen met de CI alsmede een inspectie ter plaatse, ten behoeve van 
het projectgericht onderzoek, door de CI toe te staan.  
 
Projectdossiers en de applicaties waarin deze worden vastgelegd zijn eigendom van de 
certificaathouder. 
 

b) Projectadministratie conform NHK model steekproeven en registratie werkzaamheden  
Steekproeven en de registratie van werkzaamheden worden bijgehouden in tabblad ‘overzicht 
steekproeven en reg. Werkzaamheden’ van spreadsheet CO keuringen. 

c) Projectdossiers 
Alle projectdossiers zijn vastlegt in de Blink portal als een CO keuring melding. Deze is voor 
iedereen toegankelijk.  

d) Actie: Zorg dat de klant akkoord geeft voor het verstrekken van de benodigde gegevens 
aan de CI (AVG) 
Dit is vastgelegd in de algemene voorwaarden 
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5) Documentenbeheer 
a) Conform 5.5 van het CBS 

De documenten die de certificaathouder moet beheren zijn:  
a) dit schema en verder alle documenten waarnaar dit schema direct of indirect verwijst;  
b) de documenten conform bijlage 2 van dit schema;  
c) de IKB van de certificaathouder en alle documenten waarnaar deze IKB verwijst;  
d) de projectdossiers en alle documenten waarnaar de projectdossiers verwijzen;  
e) het klachtenregister (zie NHK Model klachtenregister in bijlage 10);  
f) de rapportage over de resultaten van de interne audits en projectcontroles en de registers 
hiervan (zie 5.10).  
 
In de IKB van de certificaathouder dient duidelijk te zijn aangegeven hoe het versiebeheer van 
de diverse documenten is geregeld, waar de documenten gearchiveerd zijn. De bewaartermijn 
van de documenten dient minimaal 84 maanden te bedragen. 
 

b) Rob Pijffers is verantwoordelijk voor het up to date houden van het IKB-plan 
 

c) In tabblad ‘Model checklist verplichte documenten’ van spreadsheet CO-keuringen zijn alle 
verwijzingen opgenomen waar de documenten opgeslagen / geregistreerd zijn. 
 

d) Digitaal projectdossier 
De administratieve handeling wordt vastgelegd in ons eigen crm-systeem. Voor een klant met 
een gashaard wordt er een apart dossier aangelegd met het kenmerk CO-keuring. Hierin 
wordt alle communicatie en documentatie vastgelegd. 
 
 

e) Rapportage van interne audits en projectcontroles en de registers daarvan conform 
NHK model steekproeven en registratie werkzaamheden 
Projectcontroles en audits worden vastgelegd in tabblad overzicht steekproeven en 
registratiewerkzaamheden in spreadsheet co-keuring. 
 

f) Vastlegging versiebeheer kwaliteitshandboek 
Per aanpassing van het document zal de versie worden aangepast. De versie van het IKB is 
vermeld in de bestandsnaam. Oude versie worden opgeslagen op K:\6. Bedrijfsbeleid\CO 
certificering\oude-ikb-document. Rob Pijffers is verantwoordelijk voor actualisatie en 
versiebeheer.  
 
 

g) Bewaak de minimale bewaartermijn van 84 maanden, gelden voor ALLE documenten en 
dossiers. 
Rob Pijffers is verantwoordelijk voor het actueel houden van de documentatie en zorgt voor 
dat de minimale bewaartermijn van 84 maanden gehaald wordt. 
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6) Meet- en beproevingsmiddelen en hulpmiddelen 
a) Conform 5.6 van het CBS 

De certificaathouder dient te beschikken over de meet- en beproevingsmiddelen welke nodig 
zijn voor het kunnen uitvoeren van controle op de werkzaamheden, zoals omschreven in 
hoofdstuk 3. Dit zijn minimaal de meet- en beproevingsmiddelen zoals vermeld in bijlage 9.  
b) De certificaathouder moet een overzicht bijhouden van deze meet- en 
beproevingsmiddelen en van de aan te houden kalibratiefrequentie, volgens opgave van de 
fabrikant, met bijbehorende wijze van kalibratie. De kalibratie dient steeds tijdig plaats te 
vinden voor het verstrijken van de reguliere kalibratiedatum of indien een meet- en/of 
beproevingsmiddel ontregeld is geraakt. 
c) De kalibratiegegevens kunnen aanleiding zijn om de frequentie daarvan aan te passen. 
d) Indien een meet- en/of beproevingsmiddel naar aanleiding van de kalibratie is aangepast, 
moet worden nagegaan of het gebruik van het meet- en/of beproevingsmiddel, voorafgaand 
aan de aanpassing, tot andere beslissingen zou hebben geleid. Zo nodig worden op grond 
van dit onderzoek corrigerende maatregelen genomen. 
e) Indien een meetinstrument en/of beproevingsmiddel defect raakt moet het vervangen 
worden door een vervangend gekalibreerd meetinstrument en of deugdelijk 
beproevingsmiddel voordat de werkzaamheden kunnen worden afgerond. 
f) De meet- en beproevingsmiddelen dienen te worden gebruikt en onderhouden conform de 
voorschriften van de betreffende fabrikant. 
g) De certificaathouder dient 1 persoon verantwoordelijk te maken voor het volledige beheer 
van alle meet- en beproevingsmiddelen. 
h) De metingen met de meet- en beproevingsmiddelen voor het meten van CO (zie 3.2.5. en 
3.2.6) dienen uitgevoerd te worden volgens de norm NHK-G-001 en NHK-G-002. 
i) Hulpmiddelen anders dan de genoemde meet- en beproevingsmiddelen (zoals bijvoorbeeld 
smartphones, tablets en/of fototoestel welke worden gebruikt voor de vastlegging) dienen in 
goede werkbare staat te zijn zulks ter beoordeling van de certificaathouder en dienen gebruikt 
en onderhouden te worden conform voorschriften van de fabrikant en/of leverancier. Bij 
gebreken dienen de hulpmiddelen te worden gerepareerd, gereviseerd of vervangen.  

b) Rob Pijffers is verantwoordelijk dat de inbedrijfstellers waar Haardenexpert mee samenwerkt 
beschikken over de juiste meetapparatuur. Dit wordt bijgehouden in tabblad overzicht meet en 
beproevingsmiddelen in spreadsheet CO-keuring. Ook de kalibratiefrequenties staat vermeld 
in dit tabblad. 

c) Vastlegging meet- en beproevingsmiddel op welk moment door wie en waar is gebruikt 
(klant/projectdossier) 
Op de NHK - Model checklist CO die is vastgelegd in het projectdossier staat vermeld welke 
meetinstrumenten zijn gebruikt en door wie. 

d) De normen NHK-G-001 en NHK-G-002 die veelvuldig benoemd zijn in dit IKB zijn opgeslagen 
op de volgende bestandslocatie: K:\6. Bedrijfsbeleid\CO certificering 
 

7) Registratie van uitgevoerde werkzaamheden 
a) Conform 5.7 van het CBS 

Alle uitgevoerde werkzaamheden en controles die onder de certificering vallen, worden 
geregistreerd en op het moment van inbedrijfstellen doorgegeven aan de CI. Dit wordt gedaan 
middels een App die op een smartphone of tablet is geïnstalleerd en waarop de gegevens 
zoals vermeld onder 4.6 worden doorgegeven aan de CI. 
 

8) Ingangscontrole van materialen 
a) Conform 5.8 van het CBS 

De certificaathouder dient te controleren of de materialen bestemd voor de installatie voldoen 
aan de eisen. De certificaathouder dient registraties bij te houden die het bewijs leveren dat 
de ontvangen materialen zijn beoordeeld en welke persoon de materialen beoordeeld heeft. 

b) Alle orders die worden doorgezet om te verwerken worden gecontroleerd door een 
medewerker die als order controleur is aangemerkt. Deze persoon controleert de order op 
juistheid en toepassing van de juiste onderdelen. Wanneer dit niet juist is zal dit worden 
vermeld in de order en zullen de onderdelen worden aangepast in de order. Alle materialen 
staan los vermeld in de order. 
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9) Klachtenbehandeling 
a) Conform 5.9 van het CBS 

5.9 KLACHTENBEHANDELING 
De certificaathouder moet beoordelen of een klacht terecht is en, indien dat het geval is, de 
geconstateerde gebreken opheffen. Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een 
bewezen dienst, persoon of product. Het kan zowel gaan om interne als externe klachten. 
De certificaathouder moet een register bijhouden van ontvangen klachten die verband houden 
met het onderwerp van dit schema. Daarin moet hij het stadium van de klachtenbehandeling 
vastleggen en aangeven op welke wijze de klacht is behandeld en welke maatregelen zijn 
genomen om herhaling ervan te voorkomen (zie NHK Model klachtenregister in bijlage 10). 
De certificaathouder moet één medewerker aanwijzen die verantwoordelijk is voor de 
klachtenbehandeling. 

b) Alle klachten worden vastgelegd in de spreadsheet CO keuringen onder het tabblad 
klachtenregister. De communicatie betreft de klachten worden vastgelegd in het 
klantendossier in ons CRM systeem.  
 

10) Interne Audits 
a) Conform 5.10 van het CBS 

5.10 INTERNE AUDITS 
De certificaathouder moet met geplande tussenpozen, maar ten minste 1 x per jaar, interne 
audits uitvoeren om vast te stellen of de kwaliteitszorg aan de eisen van dit 
certificeringsschema voldoet. Daarvoor dient jaarlijks een auditplan te worden opgesteld. 
Bij geconstateerde tekortkomingen dient voor iedere tekortkoming te worden vastgelegd: de 
oorzaak van de tekortkoming, de omvang van de tekortkoming, de correctieve maatregel die 
is genomen alsmede de maatregel om herhaling te voorkomen (corrigerende maatregel). Na 
een periode van 3 tot 6 maanden dient gecontroleerd te worden of de genomen maatregel 
effectief is geweest. Indien blijkt dat een of meer tekortkomingen niet zijn opgelost dient het 
proces zich te herhalen totdat de tekortkoming definitief is opgelost. Het resultaat van de 
interne audits, zoals hierboven uiteengezet dient schriftelijk te worden vastgelegd. 
De certificaathouder moet een medewerker aanwijzen die verantwoordelijk is voor de interne 
audits. 
 

b) Jaarlijks zullen er interne audits worden uitgevoerd. Deze zullen worden gecoördineerd door 
Rob Pijffers 

c) Een schema voor de interne audits is opgenomen in de spreadsheet onder tabblad Interne 
audits 

d) De uitkomst van de interne audits worden vastgelegd in de spreadsheet onder tabblad Interne 
audits 
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Bijlage 1 - Eisen aan de meet- en beproevingsmiddelen 

Men dient minimaal te beschikken over: 
1. CO meetapparatuur voor het doen van metingen in de opstellingsruimte. 

2. CO meetapparatuur voor het doen van metingen aan het toestel. 

De meetapparatuur dient aan onderstaande eisen te voldoen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld geschikte meetapparatuur: 
CO meting opstellingsruimte: Wöhler CM 220. 
CO meting toestel: Testo 300 en de Wöhler A 450 ECO.  
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Bijlage. Werkwijze ‘flow’ 
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Bijlage. Werkwijze ‘flow’ 
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Bijlage. Organisatie structuur 

 

 

 


