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ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE 
 
Deze beoordelingsrichtlijn is op initiatief van de betrokken industrie door de certificatie-instelling 
SKH conform het SKH Reglement voor procescertificatie bindend verklaard en zal per 10-11-
2014 worden gehanteerd voor het uitgeven van een SKH-kwaliteitsverklaring "Folie-
ommanteling”. 

 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de beoordelingsrichtlijn M/09 “Folie-ommanteling” d.d.  
24-02-2004. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgever:  
Certificatie-instelling SKH* 
 

Postbus 159 
6700 AD Wageningen 
Telefoon (0317) 453 425 
Fax (0317) 412 610 
E-mail mail@skh.org 
Website http://www.skh.org 
 
 
 
 
 
 
© Certificatie-instelling SKH 
 
Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor 
enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
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1. INLEIDING 

 Algemeen 
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instelling 
gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag c.q. de instandhouding van een SKH 
kwaliteitsverklaring certificatiesysteem voor procescertificatie folie-ommanteling. 
 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stelt de certificatie- 
instelling aanvullende eisen in de zin van een procedure-eisen voor certificatie, zoals 
vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende instelling. 
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt beoordelingsrichtlijn M/09 ‘Folie-ommanteling’ d.d. 24-02-
2004. De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven 
verliezen in elk geval hun geldigheid op 10-05-2015. 

 Toepassingsgebied  
Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op het proces ter uitvoering van het met folie 
(decormateriaal) ommantelen van producten (dragermateriaal). 

2. TERMINOLOGIE 
In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder:  

• Beoordelingsrichtlijn: de in het College van Deskundigen gemaakte afspraken overhet 
onderwerp van certificatie. 

• College van Deskundigen: het College van Deskundigen “Meubelen, Interieurbouwen 
Houtbewerkingsmachines”. 

• Houder van de kwaliteitsverklaring: de partij die op basis van deze beoordelingsrichtlijn 
gekwalificeerd is om folie (decormateriaal) te ommantelen. 

• Certificatie-instelling: De instelling die het toelatingsonderzoek en de externe controles 
uitvoert bij de houder van de kwaliteitsverklaring en de kwaliteitsverklaring heeft 
afgegeven.  

• Intern kwaliteitsbewakingssysteem (IKB): organisatiestructuur, procedures, processen 
en middelen die nodig zijn voor het implementeren en instandhouden van kwaliteitszorg bij 
de houder van de kwaliteitsverklaring. 

• IKB-schema: een beschrijving van het interne kwaliteitsbewakingssysteem van de door de 
houder van de kwaliteitsverklaring uitgevoerde kwaliteitscontroles, als onderdeel van  zijn 
kwaliteitssysteem. 

• Ommantelen: het proces waarbij folie (decormateriaal) om een hout of houtachtig 
materiaal (dragermateriaal) wordt aangebracht door middel van lijm. 

• Hechting: onder hechting wordt de verlijming van het decormateriaal op het 
dragermateriaal verstaan. 

• Dragermateriaal: het met decormateriaal te ommantelen hout of houtachtig materiaal. 

• Decormateriaal: de op het dragermateriaal aan te brengen materiaal. 
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3. PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN PROCESKWALITEITSVERKLARING  

 Start 
De aanvrager van de kwaliteitsverklaring geeft aan welke processen moeten worden 
opgenomen in de af te geven kwaliteitsverklaring. Tevens verstrekt hij de nodige gegevens ten 
behoeve van het opstellen van de “technische specificatie”, geeft aan welke uitspraken in de 
kwaliteitsverklaringen moeten worden opgenomen en verstrekt de onderbouwing van die 
uitspraken. 

 Toelatingsonderzoek voor de SKH-kwaliteitsverklaring 
Ten behoeve van het verkrijgen van de SKH-kwaliteitsverklaring voert de certificatie- instelling 
onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 

• Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij 
nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze 
beoordelingsrichtlijn. 

• Bepaling van de overige productkenmerken. 

• Beoordeling van de verwerkingsvoorschriften. 

• Beoordeling van de onderhoudsvoorschriften. 
De certificatie-instelling toetst de opgegeven prestaties. Vastgesteld moet worden in hoeverre 
wordt voldaan aan de prestaties zoals zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van deze 
beoordelingsrichtlijn. 

 Beoordeling van het kwaliteitssysteem 
Ten behoeve van het verkrijgen van de SKH-kwaliteitsverklaring voert de certificatie-instelling 
onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 
• Beoordeling van het proces. 
• Beoordeling van het intern kwaliteitsbewakingssysteem en het IKB-schema. 
• Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures. 
De certificatie-instelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende IKB-schema. 
Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de 
eisen zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van deze beoordelingsrichtlijn. 

 Verlening van de SKH-kwaliteitsverklaring 
Na afronding van het toelatingsonderzoek voor de SKH-kwaliteitsverklaring worden de 
resultaten vastgelegd in een rapport dat wordt voorgelegd aan de beslisser (zie paragraaf 8.3 
van deze beoordelingsrichtlijn). Deze beoordeelt de resultaten en stelt vast of de SKH-
kwaliteitsverklaring kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken 
nodig zijn voordat de SKH-kwaliteitsverklaring kan worden verleend. 

 Externe kwaliteitscontrole 
Na afgifte van de SKH kwaliteitsverklaring wordt door de certificatie-instelling controle 
uitgeoefend zoals beschreven in hoofdstuk 7. 
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4. PRODUCT(IE)EISEN 

 Algemeen  
Van elk ommanteld product dat door de houder van de SKH-kwaliteitsverklaring wordt 
gefabriceerd dienen voordat het in productie wordt genomen de productspecificaties  
van het dragermateriaal, het decormateriaal en de lijm en de processpecificaties bepaald en 
vastgelegd te worden. Deze specificaties zijn noodzakelijk om een constante kwaliteit van het 
ommanteld product te kunnen garanderen. 

 Eisen te stellen aan het dragermateriaal 
Het geleverde dragermateriaal dient aantoonbaar te voldoen aan de gestelde 
productspecificaties. 
Bij toelevering dient het pakket ten minste voorzien te zijn van de volgende aanduidingen: 
- afmetingen (dikte, lengte, breedte) 
- soort materiaal 
 
Dragermateriaal dient vlak, droog en vorstvrij opgeslagen te worden. 
Opslag van het dragermateriaal dient zodanig te geschieden dat kromtrekken (doorhangen) 
van het dragermateriaal zodanig wordt voorkomen dat dit niet tot problemen binnen het 
productieproces en/of afwijkingen op het eindproduct zal leiden. 
Dragermateriaal dient voordat het in productie wordt genomen ten minste 24 uur opgeslagen te 
zijn bij een temperatuur van minimaal 10º Celsius. 

 Eisen te stellen aan het decormateriaal 
Het geleverde decormateriaal dient aantoonbaar te voldoen aan de gestelde 
productspecificaties.  
De kleur en dessin van het decormateriaal moet overeenkomen met het door de fabrikant ter 
beschikking gestelde referentiemateriaal. 
 
Decormateriaal dient droog en vorstvrij opgeslagen te worden. 
Decormateriaal dient voordat het in productie wordt genomen ten minste 24 uur opgeslagen te 
zijn bij een temperatuur van minimaal 10º Celsius. 

 Eisen te stellen aan de lijm 
Voor het ommantelen mogen alleen lijmen worden gebruikt die door testen in relatie met de 
gestelde eisen (zie paragraaf 4.7) van het ommantelde product geschikt zijn bevonden. 
De verpakking van de lijm die gebruikt wordt bij het ommantelen dient ten minste voorzien te 
zijn/worden van de volgende aanduidingen: 
- soort lijm / product & type 
- uiterste verwerkingsdatum 
Opslag van de lijm dient plaats te vinden conform de productspecificaties van de leverancier. 

 Eisen te stellen aan de tape 
De geleverde tape dient aantoonbaar te voldoen aan de gestelde productspecificaties.  
De tape of verpakking van de tape bij het ommantelen dient ten minste voorzien te zijn/worden 
van de volgende aanduidingen: 
- soort tape 
- breedte van de tape 
- uiterste verwerkingsdatum 
Opslag van de tape dient plaats te vinden conform de productspecificaties van de leverancier. 
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 Productie eisen 
Het productieproces van de houder van de SKH-kwaliteitsverklaring moet er toe leiden dat 
ommantelde producten conform de vastgestelde productspecificaties met een constante 
kwaliteit en de vereiste hechting van het decormateriaal op het dragermateriaal wordt 
gefabriceerd. 
Om hieraan te kunnen voldoen worden de volgende eisen aan het productieproces gesteld: 
- Machines die verspanen of stof ontwikkelen moeten zijn aangesloten op een 

 afzuiginstallatie met hierop afgestemde capaciteit. 
- In de lijmafdeling mogen ten tijde van het opbrengen van lijm geen stofproducerende

 bewerkingen plaatsvinden, tenzij afdoende maatregelen zijn getroffen die erop gericht zijn 
het van lijm voorziene dragermateriaal vrij van stof te houden. 

- Het profileren van het dragermateriaal dient conform de voor het desbetreffende product 
vastgelegde toleranties plaats te vinden. 

- Na het profileren mag geen machineslag zichtbaar zijn op het dragermateriaal.  
- Alvorens de lijm opgebracht wordt, dient het dragermateriaal en decormateriaal stofvrij en 

droog te zijn. 
- De lijmopdracht moet geschieden conform de verwerkingsvoorschriften van de 

lijmleverancier. 
- De lijm moet gelijkmatig over het gehele oppervlak van het dragermateriaal en/of 

decormateriaal worden aangebracht. 
- Het decormateriaal dient op alle punten van het dragermateriaal verlijmd te zijn. 
- Tijdens het ommantelen moet het decormateriaal op alle punten van het profiel van het 

dragermateriaal aangedrukt worden (bijvoorbeeld door drukwielen en/of drukschoenen), 
zodanig dat bulten, blazen en plooien worden voorkomen. 

- Na het op lengte maken van het ommantelde product dient de mate van gerafeld zijn 
binnen de vooraf vastgestelde productspecificatie te liggen.  

- Wanneer ommantelde producten worden voorzien van tape, dient de tape op het 
 decormateriaal aangebracht  te worden, tenzij dit anders in de productspecificaties 
vanhet ommantelde product staat vermeld. 

- Bij de eindcontrole van ommantelde producten dienen producten die niet voldoen aan de 
gestelde productspecificaties uitgesorteerd te worden. 

  Ommantelde producten die niet zijn toegestaan zijn, o.a.: 
o producten waarvan het decormateriaal los zit 
o producten waarbij lasnaden aanwezig zijn 
o producten met dubbel geplakt decormateriaal 
o producten met foutief aangebrachte tape 
o producten met zichtbare machineslag 

 Controle van de verlijming 
Op de hechting van de verlijming dient controle plaats te vinden. 
Bij elke opstart van de productie, bij elke nieuwe productierun en op vastgestelde tijden tijdens 
productie worden monsters genomen. 
Deze monsters worden in relatie tot het tijdstip van productie geïdentificeerd.  
Monsters dienen na ten minste 24 uur uitharden van de lijm gecontroleerd te worden. 
De controle bestaat uit een beoordeling van losgetrokken decormateriaal van het 
dragermateriaal. Op het met de hand losgetrokken decormateriaal dienen aan de zijde waar 
het decormateriaal op het dragermateriaal is gelijmd over het gehele oppervlak van het 
decormateriaal houtvezels van het dragermateriaal zichtbaar te zijn. 
Indien het decormateriaal scheurt bij het handmatig lostrekken van het decormateriaal is de 
lijmverbinding sterker dan het decormateriaal en voldoet de verlijming aan de eis. 
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5. EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM  

 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de houder van de 
kwaliteitsverklaring moet voldoen. 

 Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor het totale kwaliteitsbeleid berust bij de directie. De directie kan 
de taken met betrekking tot de uitvoering van het IKB-systeem delegeren. 

 Beheerder van het kwaliteitssysteem 
Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het 
beheer van het kwaliteitssysteem. 

 Kwaliteitssysteem 
 

5.4.1 Beheersing van documenten 
De schriftelijk vastgelegde procedures binnen het IKB-systeem moeten door daartoe bevoegde 
personen binnen het bedrijf vóór de uitgifte worden beoordeeld en goedgekeurd op 
geschiktheid en doelmatigheid. Het beheer van documenten moet bewerkstelligen, dat alleen 
geldige documenten bij de beoordeling beschikbaar zijn.  
 

5.4.2 Beoordeling 
 

5.4.2.1 Interne Kwaliteitsbewaking 
Het interne kwaliteitsbewakingssysteem moet in procedures schriftelijk zijn vastgelegd en moet 
ten minste betrekking hebben op de onderdelen waarop de houder van de kwaliteitsverklaring 
is gecertificeerd: 

- ingangscontrole op materialen, grondstoffen en (half-)fabrikaten; 
- werkplekinstructies (incl. controle op het productieproces); 
- controles op het proces en op het eindproduct; 
- de kalibratie van meetapparatuur; 
- het voeren van een klachtenregistratie; 
- het beheer van documenten m.b.t. het onderwerp en toepassingsgebied van deze 

beoordelingsrichtlijn; 
- vakbekwaamheid (incl. competentie vaststelling in relatie tot deze 

beoordelingsrichtlijn). 
 

5.4.2.2 Registratie 
Van de beoordelingen, zoals omschreven in het IKB schema dient een registratie te worden 
bijgehouden. Geregistreerde gegevens dienen ten minste 2 jaar te worden bewaard. 
 

5.4.2.3 Kalibratie 
Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten ten minste jaarlijks 
gekalibreerd worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. 
 

5.4.2.4 Toelevering 
Grondstoffen, halfproducten, etc., waarop een certificatieregeling van kracht is, moeten aan de 
desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. De ontvangen goederen moeten volgens het IKB 
schema gecontroleerd worden. 
 

5.4.2.5 Laboratorium (indien van toepassing) 
Voor het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden dient men te beschikken over een 
toegeruste (aparte) ruimte en over de voorgeschreven meet- en beproevingsapparatuur. Bij 
gebruikmaking van een extern laboratorium dient dit door de certificatie-instelling te zijn 
goedgekeurd. De monsters gebruikt voor keuring en beproeving zijn duidelijk geïdentificeerd. 
Eventuele beproevingsvolgorde dient herkenbaar te zijn. 
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5.4.2.6 Producten met tekortkomingen 
Producten of onderdelen van producten waarvan tijdens het productieproces blijkt dat zij niet 
aan de eisen voldoen, moeten als zodanig herkenbaar zijn. Zo nodig moeten corrigerende 
maatregelen worden genomen. 
 

5.4.3 Klachtenbehandeling 
De houder van de kwaliteitsverklaring dient aantoonbaar te beschikken over een 
klachtenregistratie met betrekking tot het proces waarop de kwaliteitsverklaring betrekking 
heeft en de toepassing ervan. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is 
geanalyseerd en afgehandeld en eventueel gevolgd wordt door passende (corrigerende) 
maatregelen. 
 

 Vakbekwaamheid 
Medewerkers die betrokken zijn bij het productieproces van folie-ommantelen, dienen 
aantoonbaar over een (interne) opleiding c.q. ervaring te beschikken die gericht is op de 
productie van folie-ommantelen. 
Indien genoemde medewerkers niet over voldoende opleiding c.q. ervaring beschikken dienen 
de werkzaamheden uitgevoerd te worden onder aanwezige leiding en verantwoordelijkheid van 
een ter zake deskundig persoon die bekend is met de eisen die gelden voor “folie-
ommanteling” zoals deze zijn vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn. 

6. MERKEN 
De onder de kwaliteitsverklaring geproduceerde producten dienen leesbaar te zijn voorzien van 
een product-identificatie.  
De product-identificatie dient ten minste de volgende aanduidingen te bevatten: 

•  het artikelnummer; 

•  het productieordernummer. 
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7. EXTERNE CONTROLE  

 Algemeen 
De externe kwaliteitsbewaking wordt door de certificatie-instelling vastgelegd conform het  
certificatiereglement van de certificatie-instelling. 

 Externe controles voor de SKH-kwaliteitsverklaring 
Vanwege de SKH-kwaliteitsverklaring voert de certificatie-instelling onderzoeken uit om na te 
gaan of bij voortduring voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. Tot het 
onderzoek behoren controle van de door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken 
documenten waarbij nagegaan wordt of bij voortduring wordt voldaan aan de eisen van deze 
beoordelingsrichtlijn. 
De certificatie-instelling toetst of verifieert de opgegeven prestaties. Vastgesteld moet worden 
in hoeverre wordt voldaan aan de prestaties zoals zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van deze 
beoordelingsrichtlijn. Deze controles door de certificatie-instelling vinden minimaal viermaal per 
jaar op de productielocatie plaats. 

 Externe controle van het kwaliteitssysteem 
De certificatie-instelling, controleert minimaal viermaal per jaar, of het kwaliteitssysteem en  
bijbehorende IKB-schema van de houder van de kwaliteitsverklaring aan de in deze 
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen voldoet. Vastgesteld moet worden in hoeverre het 
kwaliteitssysteem bij voortduring in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn vastgelegd 
in hoofdstuk 5 van deze beoordelingsrichtlijn. 

 Rapportage externe controles 
Van de controles vermeld onder paragraaf 7.2 en 7.3 wordt een schriftelijke rapportage 
opgesteld. Op advies van het College van Deskundigen, kan het sanctiebeleid en 
bovengenoemde controlefrequentie op grond van argumenten bijgesteld worden. 
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8. EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

 Algemeen 
De certificatie-instelling moet voldoen aan de in NEN-EN-ISOIEC 17065 gestelde eisen. 
De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig 
document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In 
het bijzonder zijn dit: 
• De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden 

naar: 
  -  De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van  
  een aanvraag, 
  -  De uitvoering van het onderzoek, 
  -  De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek. 

• De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij 
 gehanteerde controleaspecten. 

• De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen. 
• De regels bij beëindiging van een kwaliteitsverklaring.  
• De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de 
 certificatie-instelling. 

 Certificatiepersoneel 
Het bij het certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
- Controleur: belast met de uitvoering van de externe controles, 
- Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek,  
- Beoordelaar: de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en controleur; beslist 

over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen, 
- Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 

toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde 
controles. 

 Kwalificatie-eisen 
Personeel betrokken bij het certificatieproces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het 
uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring 
gelden de volgende kwalificatie-eisen: 
 

Certificatie 
personeel 

Opleiding Kennis en ervaring 

Controleur 
Uitvoerder 
 vooro
nderzoek 

MBO-
niveau 
 

- Productie en toepassing van folie-ommanteling. 
- Tweejarige ervaring in de houtindustrie of daaraan 

gelijkwaardig. 

Beoordelaar HBO-
niveau 

- Meubel en/of bouwkundig of andere type opleiding of 
gelijkwaardig 

- Productie en toepassing van folie-ommanteling. 
- Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend niveau in 

de houtindustrie of daaraan gelijkwaardig. 

Beslisser HBO-
niveau  
 

- Managementervaring of gelijkwaardig 
- Certificatie of gelijkwaardig 
- Accreditatiecriteria of gelijkwaardig 
- Kennis van relevante certificatiesystematiek 

 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en 
ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende 
criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
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 Rapportage aan College van Deskundigen 
De certificatie-instelling rapporteert minimaal jaarlijks over de uitgevoerde 
certificatiewerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde 
komen: 
• mutaties in aantal kwaliteitsverklaringen (nieuw/vervallen); 
• aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie; 
• resultaten van de controles. 
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BIJLAGE I: Model SKH-KWALITEITSVERKLARING 
 
Naam (CI) 
Adres: (CI) 
Telefoonnummer(CI) 
Faxnummer(CI) 
 

SKH-KWALITEITSVERKLARING 
FOLIE-OMMANTELING 

Nummer:   
Uitgegeven:  
Vervangt:  

Houder 
kwaliteitsverklaring 
 
 

Fabriek te 
 

Importeur 
 

 
VERKLARING VAN CI 
 

Deze SKH-kwaliteitsverklaring is op basis van beoordelingsrichtlijn M/09, "Folie-ommanteling” 

d.d. 10-11-2014 afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie. 

 

SKH verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat door de houder van de 
kwaliteitsverklaring uitgevoerde proces, ter uitvoering van folie-ommanteling, aan de in deze 
SKH-kwaliteitsverklaring vastgelegde technische specificaties voldoet. 
 
 
Voor <<CI>>                                                            , directeur 
 
 
Gebruikers van de SKH-kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij <<CI>> te informeren of 
dit document nog geldig is. 
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden. 
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1 PROCESSPECIFICATIE 
 
1.1 Technische specificatie 
 Het door de houder van de SKH-kwaliteitsverklaring uitgevoerde proces voldoet aan 
 Beoordelingsrichtlijn M/09 “Folie-ommanteling” 
 
2 WENKEN VOOR DE TOEPASSER  
 
2.1 Bij aflevering inspecteren of: 
 - geleverd is wat is overeengekomen; 
 - de uitgevoerde processen geen gebreken tot gevolg hebben. 
 
 Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan,  
 Dient contact te worden opgenomen met: 
 
 «Naambedrijf» 
 
 en zo nodig met: 
 
 de certificatie-instelling  
 NAW gegeven <<CI>> 
 
2.3 Toepassing en gebruik 
 Het is noodzakelijk dat het product tussen aflevering en verwerking zodanig wordt 
 behandeld dat geen beschadiging of achteruitgang kan plaatsvinden. 
 
2.4 Geldigheidscontrole 
 Controleer of de SKH-kwaliteitsverklaring nog geldig is; raadpleeg de <<CI>> website. 


