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REOB 4.0

VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatïe, afgegeven productcertiflcaat verklaart Kiwa dat op
grond van de inïtiöle beoordeling alsmede periodieke beoordelingen het gerechtvaardigd vertrouwen
aanwezig is dat door

U
Smeba Brandbeveiliging B.V.
verrichte onderhoudswerkzaamheden voldoen aan de eisen gesteld in het certificatieschema Onderhoud
Blusmiddelen REOB versie 4.0. van 1 5 december 201 6. Het gaat hierbij om de volgende deelgebieden:

A Jaarlijks en uitgebreid onderhoud blustoestellen en slangsystemen

U—
B Revisie van blustoestellen
cl Jaarlijks onderhoud droge blusleidingen
C2 Jaarlijks onderhoud en beproeven van droge blusleidingen

Certificatie voor onderhoud van blusmiddelen heeft altijd ten minste betrekking op de verplichte onderdelen van het
deelgebied. Afhankelijk van de activiteiten kan de scope van certificatie uitgebreid worden met aanvullende

F—
specialisaties; zie daaivoor het 2 blad van dit certificaat.

Kiwa geeft het certificatiemerk in licentie aan het REOB-onderhoudsbedrijf voor de onder certificaat
uitgevoerde dienst onderhoud blusmiddelen. Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa. Gebruikers van de

cI:
dienst onderhoud blusmiddelen kunnen de status van een geldig certificaat nagaan via www.kiwafss.nl of
op www.preventiecertificaat.nl

UJ
;-:

Luc Leroy
Kiwa

c:,4111_.:: Dit certificaat bestaat uit 2 pagina’s.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
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Aanvullende specialisaties per deelgebied van Smeba Brandbeveiliging B.V.:

DEELGEBIED A
Onderhoud van draagbare blustoesteflen en brandslanghaspels met vormvaste slang, eventueel aangevuld met specialisaties

voor verriidbare blustoestellen en (of) brandslanoinstallaties met rlat orrolbare slan:
,

Soort ‘ Type Jaarlijks onderhoud Uitgebreid onderhoud!

_____________

beproeving

Verplicht Draagbaar Schuim Ja Ja

Draagbaar Poeder Ja N.v.t.

Draagbaar 002 Ja N.vt.

Haspel Vormvast Ja Ja

Aanvullende Verrijdbaar Schuim Ja Ja

specialisatie Verrijdbaar Poeder Ja N.v.t

verrijdbaar C02 Ja N.v.t

Haspel Platoprolbaar Nee Nee

DEELGEBIED B
Revisie van blusmiddelen

Soort Type Revisie

Verplicht Draagbaar Schuim Ja

Draagbaar Poeder Ja

Draagbaar 002 Ja

Aanvullende Verrijdbaar Schuim Ja

specialisatie Verrijdbaar Poeder Ja

verrijdbaar 002 Ja

DEELGEBIED C
Droge Blusleidingen

cl Aanvullend pakket jaarlijks (zonder afpersen) Ja

C2 Aanvullend pakket met afpersen Ja

Voorwaarden in communicatie naar derden:
Het gecertificeerde REOB-onderhoudsbedrijf dient naar haar klanten toe duidelijk te maken voor welk deelgebied en eventuele

specialisaties het is gecertificeerd. Oftewel: De scope van de aangevraagde certificatie moet stroken met de uitingen van

aanvrager richting (potentiële) klanten over zijn activiteiten.

Wenken voor de afnemer:
Gecertificeerde REOB-onderhoudsbedrijven zullen op het genormeerde gele etiket 50 x 90 mm voor

jaarlijks onderhoud het certificatiemerk van het CCV hanteren.

REOB-onderhoudsbedrijven die niet zijn gecertificeerd voor een bepaalde specialisatie kunnen het

onderhoudswerk aan dat betreffende soort en type blustoestel niet uitvoeren.


