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Certificaathouders BRL 1704-2 “ Gevingerlast 
hout voor niet dragende toepassingen” en 
BRL 2902 “Geoptimaliseerd hout voor niet 
dragende toepassingen” 
T.a.v. de directie 

Datum:  16 februari 2016 
Ons kenmerk: 16/3443 OvD/sg 
Behandeld door: R.E. van Galen 
Betreft: SKH Keurmerk 

 
 
Geachte directie, 
 
 
Hierbij vragen wij voor het volgende uw aandacht. 
 
U bent sinds geruime tijd in het bezit van een KOMO® productcertificaat op basis van de 
BRL 1704-2 “Gevingerlast hout voor niet dragende toepassingen” en/of  
BRL 2902 “Geoptimaliseerd hout voor niet-dragende toepassingen”. 

SKH biedt u nu de mogelijkheid uw overige gevingerlaste en/ of geoptimaliseerde hout, 
welke geschikt is voor interieur gebruik te voorzien van het, hieronder staande  
SKH Keurmerk.  

 

 

 

De basis voor het gebruik van dit keurmerk is de SKH-Beoordelingsgrondslag 08-08,  
d.d. 07-07-2009. “Gelijmd hout uitsluitend geschikt voor interieurtoepassingen”. 

Daar u meer dan 2 jaar in het bezit bent van een KOMO® productcertificaat op basis van 
de BRL 1704-2 en/of BRL 2902, bieden wij u aan om 2 jaar gratis gebruik te maken van 
het SKH Keurmerk op basis van de BGS 08-08, i.c.m. uw bestaande certificaten op basis 
van de BRL 1704-2 en/of BRL 2902. U dient dan wel aan te tonen dat u voldoet aan de 
uitgangspunten van de BGS 08-08. Deze SKH-Beoordelingsgrondslag is kosteloos te 
downloaden op www.skh.org . 

Mocht u gebruik willen maken van deze regeling, dan kunt u een aanvraagformulier 
invullen en zullen wij de toetsing van uw aangepaste IKB in gang zetten bij een regulier 
controlebezoek bij uw bedrijf. Graag ontvangen wij het ingevulde aanvraagformulier voor  
1 april 2016 per e-mail retour. 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Uw reactie wachten wij met belangstelling af, 
 
hoogachtend, 
SKH 
 
 
drs. H.J.O. van Doorn, directeur 
 
Bijlage:  aanvraagformulier 

brief aan certificaathouders BRL 0801”Houten Gevelelementen”  
en BRL 0803 “Houten buitendeuren” 

 

http://www.skh.org/


 

DOC. 02.0011.V008 
 

 Rabobank rek. nr. 12.19.06.183 
 K.v.K. Arnhem 09190347 
 

AANVRAAGFORMULIER  
 
De onderneming 
Naam  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Straat  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Woonplaats : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Postbus  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Vestigingsplaats : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoon  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Fax  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail   : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Website  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
B.T.W. nummer : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Contactpersoon  : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Naam directie : ……………………………………………………………………………………………………………… 
NBvT-lid: Ja/Nee  SGT-lid: Ja/Nee SKD-lid: Ja/Nee  VHSB-lid:  Ja/Nee  VTR-lid: Ja/Nee 
 
Productiebedrijf (per productielocatie een aanvraagformulier in te vullen) 
Naam  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Straat  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Vestigingsplaats : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Postbus  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Woonplaats : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoon  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Fax  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail   : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Website:  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Productieplaats vermelden op het certificaat: Ja/Nee 
 
Verzoekt SKH een toelatingsonderzoek uit te voeren ter verkrijging van een certificaat voor de hierna te noemen 
producten/bouwdelen/processen* van bovenvermelde onderneming/productiebedrijf*:  
 ................................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................................  
(volledige opgave van de desbetreffende producten, typen, afmetingen, klassen, kwaliteitseisen, nadere specificaties, 
toepassingsgebied, verwerkingsvoorschriften en dergelijke dan wel processen zonodig op bijlagen vermelden). 
 
en verklaart: 
1. producent/leverancier* van genoemde producten/bouwdelen/processen* te zijn;  
2. bekend te zijn met en in te stemmen met de inhoud van het SKH Reglement voor Certificatie en de overige op deze 

aanvraag betrekking hebbende door SKH aan hem toegezonden bescheiden; 
3. zich in staat te achten aan de desbetreffende beoordelingsrichtlijn te kunnen voldoen; 
4. de naam van SKH op generlei wijze in woord en geschrift met deze producten/bouwdelen/processen* in verband te 

zullen brengen, voordat hij met SKH een schriftelijke attesterings- en/of certificatie-overeenkomst* heeft gesloten; 
5. SKH niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade voortvloeiend uit het toelatingsonderzoek of afwijzing van deze 

aanvraag; 
6. gelijktijdig met en als onderdeel van deze aanvraag aan SKH een recent uittreksel van Kamer van Koophandel, 

laboratoriumrapporten, onderzoeksresultaten e.d. te hebben gezonden en indien van toepassing, een gezamenlijke 
verklaring van de producent en de leverancier(s)/importeur(s)* waaruit de wilsovereenstemming van de genoemde 
partijen blijkt om (een) bepaalde leverancier(s)/importeur(s)*op het certificaat  te vermelden. 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
............................................................................................................, datum ..................................................................... 
(handtekening directeur) 

  
Dit formulier na invulling en ondertekening zenden aan: SKH, Postbus 159, 6700 AD  WAGENINGEN. 
Alle rapporten in het kader van het certificatieproces blijven eigendom van SKH. 


