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Algemene regel betreffende de wijziging van een formulier ten opzichte van de vorige versie en versienummers: voor een minder belangrijke wijziging wordt de index na het punt 
geïncrementeerd (versie X.Y. wordt X.[Y+1]. Voor een meer essentiële wijziging, wordt de index voor het punt geïncrementeerd en de index na het punt wordt tot nul teruggebracht 
(versie X.Y wordt [X+1].0). 
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AANVRAAG TOT UITBREIDING VAN HET GEBRUIK VAN HET BENOR MERK 

Ondergetekende:  ....................................................................................................................................................  

Naam van de Firma  

Adres 
 

Telefoon en/of GSM  

E-mail  

Naam van wettelijk vertegenwoordiger  

Titel van wettelijk vertegenwoordiger  

Facturatieadres, indien verschillend van 
de Firma 

 

BTW-nr. Firma voor facturatie  

vraagt voor zijn productie-eenheid (PE) 

Naam productie-eenheid  

Naam verantwoordelijke PE  

Titel verantwoordelijke PE  

Adres  

Telefoon en/of GSM  

E-mail  

Normale werkdagen  

Normale werkuren  

de toelating tot uitbreiding van het gebruik van het BENOR-merk voor het (de) volgende product(en): 

Aanduiding granulaat volgens PTV Jaarlijkse (voorziene) 
hoeveelheid (ton) 

PTV (nr., uitgave) 

   

   

   

   

   

Verantwoordelijke voor de contacten met BE-CERT: 

Naam verantwoordelijke  

Titel verantwoordelijke  

Adres   

Naam van plaatsvervanger  
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Algemene regel betreffende de wijziging van een formulier ten opzichte van de vorige versie en versienummers: voor een minder belangrijke wijziging wordt de index na het punt 
geïncrementeerd (versie X.Y. wordt X.[Y+1]. Voor een meer essentiële wijziging, wordt de index voor het punt geïncrementeerd en de index na het punt wordt tot nul teruggebracht 
(versie X.Y wordt [X+1].0). 
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Telefoon en/of GSM  

E-mail  

 

U verbindt er zich toe, ten minste, alle voorwaarden na te leven vermeld in onderstaande documenten: 

1. de referentienormen en -specificaties die aan de basis liggen van de toekenning van het 
BENOR-merk van de betroffen producten; 

2. de toepassingsreglementen m.b.t. de producten waarvoor het merk is aangevraagd en de 
rondzendbrieven die het vervolledigen;  

2.1. het « Reglement voor productcertificatie » (document TRA 411 deel C), (specifieke) 
bijlagen inbegrepen ; 

2.2. de « Bepalingen voor de producent » (document TRA 411 deel P), bijlagen inbegrepen ; 

2.3. de « Bepalingen voor de externe controle » (document TRA 411 deel E), bijlagen 
inbegrepen ; 

3. het Reglement voor het gebruik van het BENOR-merk en de verwijzing naar het BENOR-merk 
(document LRL/CRC 102). 

Datum, naam en handtekening van de verantwoordelijke voor de contacten met BE-CERT:  

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

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

Handtekening:  
 

Bijlagen (in tweevoud indien verzonden per reguliere post) / Aankruisen wat van toepassing is:  

  ontwerp van BENOR--fiche(s) voor elk product die het voorwerp uitmaakt  van de 
uitbreidingsaanvraag; 

  de beschikbare zelfcontroleresultaten; 

  een bijwerking van het BENOR-dossier (tenminste het gewijzigde deel); 

  het dossier voor de identificatie van de grondstoffen1 (hetzij een geologisch dossier voor de 
natuurlijke granulaten, hetzij een dossier van herkomst voor de kunstmatige granulaten) ; 

  andere elementen: ...................................................................... 

                                            
1 Dit dossier dient bijgewerkt te worden bij elke wijziging van herkomst van de grondstoffen (uitbreiding van het 
wingebied, verplaatsing van een baggerschip, nieuwe bron van granulaten, …). 
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