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Tankreiniging
VERKLARING VAN KIWA
Met dit op basis van BRL-K905/03 "Tankreiniging" d.d. 2016-03-01, conform het Kiwa-Reglement voor
Productcertificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat
dat de door

Leeflang Cleaning & Transport B.V.
verrichte werkzaamheden,
1A. Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen door de opslagtank te betreden;
1B. Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zonder de opslagtank te betreden;
2A. Opslagtanks t.b.v. chemicaliën door de opslagtank te betreden;
2B. Opslagtanks t.b.v. chemicaliën zonder de opslagtank te betreden,
bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde (product-) en processpecificaties voldoen, mits in
het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit
procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn
vastgelegd.

Luc Leroy
Kiwa

279/170301

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa Nederland B.V.
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Tankreiniging
ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET PROCES
Het proces betreft het reinigen van opslagtanks, inclusief bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Het toepassingsgebied is beperkt tot:
1A. Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen door de opslagtank te betreden;
1B. Opslagtanks t.b.v. PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zonder de opslagtank te betreden (zie noot);
2A. Opslagtanks t.b.v. chemicaliën door de opslagtank te betreden;
2B. Opslagtanks t.b.v. chemicaliën zonder de opslagtank te betreden (zie noot).
Noot:

Toepassingsgebied 1B en 2B - de controle reinheid tank door middel van een visuele controle zonder hulpmiddel is beperkt tot een
afstand van maximaal 5 meter vanuit het midden van het mangat.

TOEPASSING EN GEBRUIK
Deze certificatieregeling is in overeenstemming met de voorschriften in de Wet Milieubeheer. Voor toepassing van de regeling op ondergrondse
opslagtanks is op grond van het Besluit bodemkwaliteit vereist dat de leverancier hiertoe beschikt over een ministeriele erkenning.
Het tankreinigingscertificaat is geen gasvrijverklaring voor de desbetreffende opslagtank.
TANKSANERINGSCERTIFICAAT

TANKREINIGINGSLABEL

Na afloop van de verrichte werkzaamheden wordt voor elke
gereinigde opslagtank een tankreinigingscertificaat afgegeven.

Na opmaken van het tankreinigingscertificaat wordt voor elke
opslagtank een reinigingslabel ingevuld en aan de
desbetreffende opslagtank bevestigd.
Verplichte aanduidingen op het tankreinigingslabel zijn:
• naam leverancier;
• een identificatienummer.

Verplichte aanduidingen op het tankreinigingscertificaat betreffen:
• pictogram zoals rechts staat aangegeven;
• certificaatnummer;
• omvang van de reinigingswerkzaamheden;
• gegevens van de gereinigde opslagtank;
• identificatie van het tankreinigingslabel;
• gegevens opdrachtgever;
• gegevens plaats van de tankreiniging;
• gegevens tankreiniger.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
• Stel door visuele beoordeling vast of:
o
geleverd is wat is overeengekomen;
o
het tankreinigingscertificaat juist en volledig ingevuld is.
•

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring
overgaat, neem dan contact op met:
o
Leverancier;
o
Kiwa Nederland B.V.

PICTOGRAM
Het gecertificeerde tankreinigingsbedrijf mag gebruik maken
van onderstaand pictogram voor commerciële doeleinden:

•

Raadpleeg voor de juiste wijze van tankreiniging de
genoemde beoordelingsrichtlijn.

•

Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg
hiertoe: www.kiwa.nl.

