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VERKLARING VAN KIWA 

Met dit op basis van BRL K15001 "Kwaliteit leveringsketen chemicaliën drinkwatervoorziening" 

d.d. 9 november 2009, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie afgegeven 

procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door 

Kees in ’t Veen Tanktransporten BV 
verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde proces-

specificaties 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. 

 
Bouke Meekma 

Kiwa  
 

Openbaarmaking van dit certificaat is toegestaan. 

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

Onderneming   

Kees in ’t Veen Tanktransporten BV 

Moezelweg 151 

3198 LS  Europoort - Rotterdam 

Tel. 0181 233 530 

Fax. 0181 263 092 

info@intveen.nl 

www.intveen.nl  

 

  

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK  

 

Tel. 070 414 44 00 

Fax 070 414 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 
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TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 

Algemene beschrijving van het proces 

Het proces omvat het door de vervoerder transporteren van drinkwaterchemicaliën van een productielocatie naar een zuiveringsstation 

van een drinkwaterproductiebedrijf. 

 

Processpecificatie 

Het certificaat K87729 heeft betrekking op het transport van de volgende chemicaliën in tankauto’s: 

• IJzerchloride 

• IJzerchloridesulfaat 

• IJzersulfaat 

• Aluminiumchloride 

• Polyaluminium chloride 

• Polyaluminiumhydroxide chloride 

• Polyaluminiumchloride, ijzer dichloride 

• Aluminiumchloride hyrdroxide sulfaat 

• Zoutzuur 

• Waterstofperoxide 

• Natriumaluminaat 

• Natronloog 

• Superfloc, diverse typen 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 

 

Inspecteer bij aflevering of: 

• geleverd is wat is overeengekomen; 

• de output van het proces geen zichtbare gebreken vertoont. 

 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met: 

• Kees in ’t Veen Tanktransporten BV 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 

 


