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Coatinggeschiktheid van te bekleden metalen producten 
 
VERKLARING VAN KIWA 
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het 
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

Colijn BV  
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" 
aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K758 
"Coatinggeschiktheid van te bekleden metalen producten" d.d.  2018-10-23, 
 

 
Ron Scheepers 
Kiwa 

 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Onderneming 

Colijn BV  

Hoogewaard 225F 

2396 AS  KOUDEKERK AAN DEN RIJN 

Tel. +31 71 341 49 15 

info@colijnbv.com 

www.colijnbv.com  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

NL.Kiwa.info@Kiwa.com 

www.kiwa.nl 

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van: 
• kwaliteitssysteem 
• product 
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Coatinggeschiktheid van te bekleden metalen producten 
 
Technische specificatie 
Het coatinggeschikt maken van te bekleden metalen producten conform beoordelingsrichtlijn BRL-K758 “Coatinggeschiktheid van 
te bekleden metalen producten”. 
 
Processpecificatie 
Het proces heeft betrekking op het zodanig behandelen van metalen producten zodat deze geschikt zijn om op een optimale wijze 
bekleed te worden met een coatingsysteem 
 

Toepassing en gebruik 
Het proces heeft betrekking op het zodanig behandelen van metalen producten zodat deze geschikt zijn om op een optimale wijze 
bekleed te worden met een coatingsysteem. 
 

 
WENKEN VOOR DE AFNEMER 
Inspecteer bij aflevering of: 
• geleverd is wat is overeengekomen; 
• de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
• Colijn BV 

en zo nodig met: 
• Kiwa Nederland B.V. 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
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Het appliceren van coatingsystemen ten behoeve van 
drinkwatertoepassingen. 
 
VERKLARING VAN KIWA 
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het 
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

Colijn B.V.  
geleverde proces, dat is gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven 
Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K746 "Het appliceren van 
coatingssystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen" d.d. [ 01-12-2012] 
 

 
Ron Scheepers 
Kiwa 

 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Onderneming 

Colijn B.V.  

Hoogenwaard 225F 

2396 AS KOUDEKERKE a/d RIJN 

Tel. 071-341 49 15 

info@colijnbv.com  

www.colijnbv.com 

 

 

 

 

 

 

  

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

NL.Kiwa.info@Kiwa.com 

www.kiwa.nl 

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van: 
• kwaliteitssysteem 
• product 
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Appliceren coatingsystemen 
 

 

Technische specificatie 
Het appliceren van natte epoxy-bekledingen volgens de hogedruk heet opspuitmethode zowel op fabriek alsmede op locatie.  
 
 

Toepassing en gebruik 
Het proces heeft betrekking op het aanbrengen van natte bekledingen volgens:  

• BRL-K746: Het appliceren van coatingsystemen ten behoeve van drinkwater toepassingen;  
• Aanvullende eisen van de afnemer;  
• Voorschriften van de coatingleverancier.  

 

 
WENKEN VOOR DE AFNEMER 
Inspecteer bij aflevering of: 
• geleverd is wat is overeengekomen; 
• de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  
• Colijn B.V. 

en zo nodig met: 
• Kiwa Nederland B.V. 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 

 


