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Formele aanvraag tot het gebruiksrecht van het BENOR-merk  

 

Bij deze vragen wij u de toelating tot het gebruik van het BENOR-merk voor het 

verhuurbedrijf1..…….………………………………………………………………………………………………………………….. in het 

kader van de levering van stortklaar beton in onderaannneming van een BENOR-gecertificeerde 

betoncentrale. 

Wij benoemen Mevrouw / de Heer …………………………………………………………………………………………………… 

als enige verantwoordelijke van ons bedrijf voor alle noodzakelijke contacten met BE-CERT in het kader 

van deze aanvraag tot certificatie en de opvolging ervan. 

Titel van deze verantwoordelijke: ………………………………………………………………………………………………………. 

Mailadres van deze verantwoordelijke: ……………………………………………………………………………………………… 

Telefoon/GSM-nr. van deze verantwoordelijke: ………………………………………………………………………………… 

 

Wij verbinden ons ertoe: 

a) alle voorwaarden na te leven vermeld in onderstaande documenten die aan de basis liggen van de 

toekenning van het BENOR-merk voor verhuurbedrijven, waarvan wij kennis genomen hebben: 

1. de toepassingsreglementen m.b.t. de diensten waarvoor het merk is aangevraagd en de 

rondzendbrieven die het vervolledigen; 

1.1. het “Reglement voor productcertificatie” (document TRA 550 deel C), (specifieke) 
bijlagen inbegrepen; 
1.2. de “Bepalingen voor de producent” (document TRA 550 deel PL), bijlagen inbegrepen; 
1.3. de “Bepalingen voor de externe controle” (document TRA 550 deel EL), bijlagen 
inbegrepen; 

2. het Reglement voor het gebruik van het BENOR-merk en de verwijzing naar het BENOR-

merk (document LRL/CRC 102); 

b) ons zonder voorbehoud te schikken naar de beslissingen genomen door de bevoegde autoriteiten 

op het gebied van certificatie overeenkomstig de voornoemde documenten; 

c) alle middelen in te zetten die noodzakelijk zijn om de overeenkomstigheid van de gecertificeerde 

diensten met de referentienormen en -voorschriften voortdurend te kunnen waarborgen; 

d) de elementen waarnaar verwezen wordt in het certificatiereglement ter beschikking te stellen om 

de uitvoering van de taak van de keuringsinstelling te vergemakkelijken; 

e) BE-CERT onmiddellijk op de hoogte te brengen van de wijzigingen m.b.t. de gecertificeerde 

diensten, o.a. betreffende 

 aanmelding van betonmixerchauffeurs en betonmixers; 

 afmelding van betonmixerchauffeurs en betonmixers; 

f) op aanvraag elk promotioneel document voor te leggen waarin direct of indirect het BENOR-merk 

vermeld wordt; 

                                                           
1 Verhuurbedrijf: Bedrijf dat, onder de verantwoordelijkheid van een productie-eenheid, stortklaar beton vervoert en levert. Het vervoer en 
de levering van beton omvat de levering in een betonmixer, de levering in een kipwagen, en het verpompen van beton. 
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g) alle betalingen uit te voeren die ons opgelegd worden in overeenstemming met de 

certificatiereglementen. 

 

In bijlage vindt u, de verder vermelde documenten, opgesteld in het Nederlands, waarin alle gegevens 

die gevraagd worden door de certificatiereglementen zijn opgenomen. 

 

Wij verklaren dat alle vermelde gegevens (de bijlagen incluis) juist zijn. 

 

Opgemaakt te ......................................................................................, op ............................................. 

 

Wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titel: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening: 
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Identificatiefiche 

1. Verhuurbedrijf 

 

Maatschappelijke naama  

Handelsnaam (facultatief)  

Adres  

BTW-nr.   

Telefoon en/of GSM nummer  

E-mail  

Facturatieadres, indien verschillend van 
het adres van het verhuurbedrijf 

 

Verantwoordelijke voor de facturatie  

Telefoonnummer of e-mailadres van de 
verantwoordelijke voor de facturatie 

 

Aantal betonmixerchauffeursb en mixersb …….. betonmixerchauffeursb en ……….. mixersb 

a Zoals vermeld in de kruispuntbank van Ondernemingen 
b Elke medewerker van het verhuurbedrijf en elke mixer in eigendom van het verhuurbedrijf die ingezet kunnen worden 
in het kader van vervoer en levering in onderaanneming in de sector van stortklaar beton. 

 

2. Bijlagen toe te voegen bij de aanvraag 
 

o Actuele lijst van betonmixerchauffeurs (inclusief status opleiding); 

o Actuele lijst van betonmixers; 

o Ontwerp van Kwaliteitshandboek; 

o Kalibratieverslag/-certificaat van de meetsystemen cf. TRA 550/PL/§2.4.3. 

3. Bijkomende elementen aan te leveren in geval van deskaudit (verhuurbedrijf: ≤ 4 betonmixerchauffeurs) 
 

o Per mixer, overzichtsfoto van de betonmixer met leesbare nummerplaat en waarop de 

doseeruitrusting eveneens duidelijk zichtbaar is;  

o Detailfoto van de doseeruitrusting (inclusief maataanduiding); 

o Kopie van het slaagattest voor opleiding betonmixerchauffeur. 
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