Aanvraag voor een BENOR ATG-Certificatie
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VERSION 1
Deze aanvraag dient in een exemplaar gezonden te worden aan:
ANPI Divisie Certificatie - Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel
Tel: +32 (0)2 234 36 10 – Fax: +32 (0) 2 234 36 17 - cert@anpi.be
Gereserveerd voor administratie

De ondergetekende (naam, voornaam, adres),

in de naam van de maatschappij (firmanaam, adres, tel, en fax):

verzoekt het Comité Passieve Brandbescherming (TCT1) dat de drie volgende functies uitoefent:





ATG -technische goedkeuring gespecialiseerde groep behandeld door BUtgb vzw;
BENOR merk technisch comité;
BENOR/ATG certificatiecomité

om de (aankruisen wat past)
o

goedkeuring

o

hernieuwing van de goedkeuring nr
BENOR/ATG

afgeleverd op

o

verlenging van de goedkeuring nr
BENOR/ATG

afgeleverd op

o

uitbreiding van de goedkeuring nr
BENOR/ATG

afgeleverd op

o

bevestiging van de goedkeuring nr

afgeleverd op

door (naam van het Instituut lid van de E.U.t.g.b.)

van het product met als handelsnaam

voor de hierna vermelde aanwending:

voor de volgende Rf-classificatie:

Deze benaming zal gegeven worden aan het product in geval van certificering.

Siège social / Maatschappelijke zetel : asbl ANPI vzw, Granbonpré 1, Parc scientifique Fleming, B–1348 Louvain-la-Neuve
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Hij verklaart dat hijzelf / bovengenoemde maatschappij (aankruisen wat past):
o

er de industriële eigendom van bezit;

o

licentiehouder is;

o

er de fabrikatie van verzekert in de fabrikatiecentra vermeld in bijlage;

o

het product doet vervaardigen door ondernemingen onder vergunning, onderworpen aan haar toezicht en met
name genoemd in de hierbij gevoegde lijst;

o

er de plaatsing van verzekert;

o

er de plaatsing van toevertrouwt aan ondernemingen onder vergunningen, onderworpen aan haar toezicht en
met name genoemd in de hierbij gevoegde lijst;

o

zich beperkt tot het op de markt brengen van het product.

Hij verbindt er zich toe het certificatiereglement van het "COMITE PASSIEVE BRANDBESCHERMING" te
eerbiedigen en de voorwaarden van fabrikatie en/of plaatsing die in de technische goedkeuring voorkomen, na te
leven en in voorkomend geval te doen eerbiedigen door de uitbaters onder vergunning.
o

Hij heeft het inzicht op korte termijn de bevestiging aan te vragen in het (de) volgende lid-land(en) van de
Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (E.U.t.g.b.):

Hij machtigt BUtgb vzw, indien het geval zich voordoet, met de buitenlandse instellingen voor goedkeuring die hetzelfde
product aanbelangen, mede te werken.
Hij bevestigt, tot staving van zijn aanvraag de neerlegging van een dossier overeenkomstig art. 1 en 2 van het
"Algemeen reglement voor de aflevering van technische goedkeuringen". Hij verbindt zich ertoe het dossier zo nodig
aan te vullen, op aanvraag van de verslaggever, met alle mogelijke inlichtingen en proefondervindelijke
rechtvaardigingsstukken, om een volledig technisch oordeel mogelijk te maken over de vervaardiging, de plaatsing
evenals over de kenmerken en eigenschappen van het onderwerp van de vraag. Het basisdossier dient in 2-voud
gezonden te worden naar ISIB.
Hij machtigt de laboratoria die de proeven, waarvan de verslagen bij het dossier gevoegd zijn, uitgevoerd hebben om
alle bijkomende inlichtingen desaangaande, bij het onderzoek te verstrekken.
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Hij duidt de heer
NAAM

Voornaam

Functie

Woonplaats

Telefoon

fax:

aan om hem te vertegenwoordigen bij alle zaken die betrekking hebben op het onderzoek van deze aanvraag.
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In het kader van de ATG Technische goedkeuring zal een afschrift van deze aanvraag, door ANPI Divisie Certificatie,
toegestuurd worden aan de BUtgb vzw.
Hij verklaart zich akkoord met de betaling van de certificatiekosten.
Hij verklaart zich akkoord de kosten van de eventuele periodieke controles te betalen, die in het kader van de
goedkeuring per sector voorzien zijn en die hem zullen aangerekend worden volgens de "overeenkomst voor de controle
van de certificatie" vermeld in bijlage 2 van het "Bijzonder gebruiks- en controlereglement van het BENOR/ATG-merk in
de sector van de passieve brandbescherming".
Bovendien neemt hij nota van het feit dat de publicatiekosten van de goedkeuring hem bij het verschijnen van de
publicatie, zullen aangerekend worden, overeenkomstig document APA.TCC 1 - 004.06 (Certificatiekosten).
De rekeningen van de certificatiekosten zijn te sturen aan:
FIRMA

ADRES

BTW-NUMMER

De lijst van de bijgevoegde documenten worden in de hierna volgende bijlage vernoemd
Gedaan te

de

(Handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding "gelezen en goedgekeurd")

Deze aanvraag dient in een exemplaar gezonden te worden aan:
ANPI Divisie Certificatie - Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel
Tel: +32 (0)2 234 36 10 – Fax: +32 (0) 2 234 36 17 – email : cert@anpi.be
Technisch dossier moet in 2 exemplaren opgestuurd worden naar:
ISIB - Ottergemsesteenweg Zuid 711- 9000 Gent
Tel:+32 (0)9 240 10 80 – Fax: +32 (0) 9 240 10 85 – infonl@isibfire.be; infofr@isibfire.be
Inhoud Technisch dossier:-volledig dossier:

Proefverslagen brandweerstand

Proefverslagen mechanische proeven

Ontwerptekst ATG

Tekeningen

Verklaring dat alle relevante (positieve en negatieve) informatie werd overgemaakt
Datum van verzending naar ISIB door de aanvrager: ______________________
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BIJLAGE
Lijst van de documenten die bij deze aanvraag gevoegd worden:
1.

Proefverslagen brandweerstand

2.

Proefverslagen mechanische proeven

3.

Ontwerptekst ATG

4.

Tekeningen

5.

Verklaring dat alle relevante (positieve en negatieve)
informatie werd overgemaakt

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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