COPRO-CERTIFICAAT
1581/10
afgeleverd op basis van de bepalingen van het Toepassingsreglement voor COPRO-certificatie voor

GERECYCLEERDE GRANULATEN – VASTE LOCATIE, TRA 10,
aan de firma

MEGANCK-COLLEWAERT NV
Scherpeputstraat 9
BE-9160 Lokeren
voor het(de) product(en) met volgende aanduiding

GERECYCLEERDE GRANULATEN – VASTE LOCATIE
vervaardigd in de productie-eenheid

MEGANCK-COLLEWAERT NV
Moststraat z/n
BE-9080 Beervelde
in overeenstemming met

PTV 406
(geldige versie is terug te vinden op de bijhorende technische fiches)

Door het afleveren van het certificaat geeft COPRO aan dat, op basis van een regelmatig extern toezicht op de
aanvaarde industriële zelfcontrole en door middel van controleproeven in een extern laboratorium, er een
voldoende mate van vertrouwen bestaat in de maatregelen die de certificaathouder neemt om de
overeenstemming met de voorschriften te waarborgen. COPRO verklaart dat deze overeenkomstigheid volgens
de bepalingen van het COPRO-certificatiereglement CRC 01 en het COPRO-toepassingsreglement TRA M
10/11 (OVAM eenheidsreglement) regelmatig door een gemandateerde keuringsinstelling wordt nagezien.
De gerecycleerde granulaten worden gekeurd overeenkomstig de op de technische fiche vermelde
referentiedocumenten en overeenkomstig het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). De COPRO-technische fiche verstrekt de gegevens
aangaande het gecertificeerd product. Dit document vormt een bijlage bij het certificaat en wordt door COPRO
gevalideerd. De technische fiche kan worden nagekeken en opgevraagd via COPRO Extranet
(extranet.copro.eu).
Op basis van het toekennen en het behoud van dit certificaat verleent COPRO de certificaathouder het recht tot
gebruik van het COPRO-merk. Het bewijs van levering van een product onder het COPRO-merk wordt verstrekt
door een passende identificatie op het product of, indien niet mogelijk, op de verpakking of minstens op de
leveringsbon (zie keerzijde). Het gebruik van het COPRO-merk ontslaat de certificaathouder niet van zijn
verantwoordelijkheden over het geleverde product.
Dit certificaat is geldig vanaf 25/10/2021 (een eerste certificaat werd afgeleverd op 29/10/2013). De geldigheid
van dit certificaat kan nagegaan worden via www.copro.eu.
Afgeleverd te Zellik, op 25/10/2021.

ir. Dirk VAN LOO, CEO
COPRO-certificatie is een vrijwillig systeem dat tot stand komt bij consensus tussen belanghebbende partijen en is een antwoord op de vraag
van de gebruiker naar voldoende zekerheid over aspecten die vb. betrekking hebben op kwaliteit, openbare veiligheid, gebruiksgeschiktheid,
gezondheid en de belangen van de eindafnemers.
Toelichtingen worden hieronder verstrekt.
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BIJLAGE 1 bij Certificaat COPRO 1581/10 van 25/10/2021
Blad 1 van 1

TECHNISCHE FICHE
De certificaathouder beschikt per gecertificeerd product over een door COPRO gevalideerde technische fiche,
waarop minstens volgende gegevens worden vermeld:
- de code van de technische fiche, bestaande uit 2 delen:
- een nummer op basis van het identificatienummer van de productie-eenheid,
- een nummer dat betrekking heeft op het product,
- benaming van het product,
- eigenschappen waaraan het product beantwoordt: samenstelling, korrelverdeling, gehalte fijne deeltjes,
plasticiteit, vorm van de stenen, statische druksterkte, …
- de datum van afdruk van de technische fiche,
- de geldigheid en de versie van de technische fiche.
De technische fiche kan worden nagekeken en opgevraagd via COPRO EXTRANET (extranet.copro.eu).

LEVERINGSBON
Iedere vracht gerecycleerde granulaten dient geïdentificeerd te worden door een originele leveringsbon met
oplopend volgnummer, waarop minstens vermeld staan:
- naam van de certificaathouder,
- de productie-eenheid met het identificatienummer,
- benaming en toepassing van het product,
- hoeveelheid puin- of sorteerzeefgranulaten,
- datum en uur van afvoer,
- omschrijving van de bestemming,
- de vervoerder/klant,
- nummerplaat van het vervoermiddel,
- handtekening fabrikant (of gemachtigde) en vervoerder,
- snelcode van de technische fiche volgens Extranet,
- de vermelding ‘met certificaat COPRO volgens eenheidsreglement OVAM’ gevolgd door het
identificatienummer van dit certificaat.

RAADGEVING VOOR DE KOPER/BOUWHEER
1.

2.

Bij levering inspecteren of:
1.1. de gegevens op de leveringsbon overeenkomen met de gegevens van het certificaat en de technische
fiche,
1.2. de leveringsbon een origineel exemplaar is (certificaat en technische fiche zijn kopies),
1.3. het product overeenstemt met hetgeen is besteld,
1.4. bij afvoer naar de bouwwerf iedere vracht geïdentificeerd is door een leveringsbon.
In geval van klachten, gelieve contact op te nemen met:
2.1. de vergunninghouder van het product,
2.2. COPRO vzw.

ZELLIK, 25/10/2021

ir. Dirk VAN LOO
CEO
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