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Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng van verschillende deskundige marktpartijen op
het gebied van na-isolatie, alsmede door de medewerkers van Insula Certificatie.

© Insula Certificatie BV
Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd zonder toestemming van Insula Certificatie, noch mag het
zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
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VOORWOORD

Insula Certificatie (verder te noemen Insula) is een geheel onpartijdige certificatie-instelling
(verder te noemen CI) en heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van
energiebesparende maatregelen in de bouw. Om dit te bewerkstelligen worden aan de
hand van de onderhavige beoordelingsrichtlijn en de daaraan gebonden wettelijke
voorschriften de uitvoeringsprocessen gecertificeerd.
Deze beoordelingsrichtlijn (verder te noemen BRL) is aangewezen als basis voor het afgeven
en het in stand houden van procescertificaten inzake het verwijderen van bestaande naisolatie uit spouwmuren.
De BRL beschrijft het certificatieproces bij Insula. Naast de toelatingsprocedure is ook het
instandhoudingproces in deze BRL vastgelegd. Zo wordt bijvoorbeeld beschreven op welke
wijze Insula de kwaliteit controleert, hoe een certificaathouder (bedrijf dat voor deze BRL
gecertificeerd is, verder te noemen CH) dient te handelen bij klachten en welk sanctiebeleid
van toepassing is.
Voor de duidelijkheid en betere leesbaarheid is deze BRL ingedeeld in twee delen.
-

Deel 1
Deel 1 is het algemene deel waarin o.a. de algemene bepalingen, het
toepassingsgebied, de eisen aan de CI en de verklarende lijsten van gebruikte termen
en afkortingen zijn opgenomen.

-

Deel 2
Deel 2 is van belang voor de procescertificatie en behandelt de bouwkundige
randvoorwaarden respectievelijk de geldende proceseisen, alsook de
toelatingsprocedure voor de instandhouding van het certificaat.
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DEEL 1: ALGEMEEN

1.1

ALGEMENE BEPALINGEN

Op de website van Insula www.insula-certificatie.nl staat een overzicht van CH’s dat voor
eenieder te raadplegen is. Ook de status van het certificaat staat op de website
aangegeven.
Dit kan zijn:
-

actief;
geschorst;
beëindigd.

Bij schorsing of beëindiging wordt op de website geen opgave gedaan van de reden welke
tot de sanctie heeft geleid.
Insula heeft een geheimhoudingsplicht en voert de werkzaamheden onafhankelijk uit. Het is
niet toegestaan om bedrijfsgegevens waarmee zij in aanraking komt tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden, aan derden kenbaar te maken. Het trachten de onafhankelijkheid
van een medewerker van Insula te beïnvloeden is een kritieke tekortkoming waartegen Insula
een sanctie zal treffen.
Garanties op onder certificatie geleverde goederen en/of diensten worden niet door Insula
verstrekt. Ook bij een onverhoopt faillissement van een CH worden garanties niet door Insula
overgenomen.
Insula is nimmer aansprakelijk voor schade voor CH die voortkomt uit het uitvoeren van de
certificatieovereenkomst of met de beëindiging daarvan. Tevens vrijwaart CH Insula voor alle
mogelijke claims en vorderingen van derden die te maken hebben met door CH
ondeugdelijke goederen en/of diensten, die onder certificatieovereenkomst zijn geleverd.
CH is verder verplicht om afnemers en Insula onverwijld te informeren indien blijkt dat de
kwaliteit van het geleverde niet voldoet aan de gestelde eisen.
Wijzigingen in zaken die een relatie hebben met en mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit
van goederen en diensten, waarop de certificatieovereenkomst betrekking heeft, dienen
eveneens direct bij Insula gemeld te worden.
Indien Insula het noodzakelijk acht, kan een dergelijke wijziging resulteren in een tijdelijke
schorsing van het certificaat en zal Insula een onderzoek instellen voor rekening van CH. CH
wordt vooraf schriftelijk geïnformeerd over de kosten van dit onderzoek en de voorwaarden
die verband houden met het onderzoek en eventuele schorsing. Opheffing van de schorsing
na een positieve uitkomst van het onderzoek zal eveneens schriftelijk bij CH kenbaar worden
gemaakt.
Indien uit het onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om de schorsing op te heffen, dan zal
tot beëindiging van de certificatieovereenkomst worden overgegaan.
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CH mag het keurmerk van Insula en het certificaat gebruiken onder de door Insula
opgestelde voorwaarden in bijlage 3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen na
schriftelijke toestemming van Insula. In geen geval mag de schijn gewekt worden
gecertificeerd te zijn voor regelingen anders dan waarvoor de certificatieovereenkomst is
opgesteld. Tegen misbruik van keurmerk en/of certificaat kan Insula een sanctie treffen en/of
vordering instellen.
De kosten die gemaakt worden voor o.a. het uitvoeren van procescontroles en bedrijfsaudits,
het opstellen en onderhouden van de certificaten, de organisatie rondom het CvD etc.
worden door CH aan Insula vergoed op basis van de in de ‘offerte en
certificatieovereenkomst’ afgesproken vergoeding. Het staat CH vrij om deze
certificatiekosten door te berekenen aan afnemers en op de offertes inzichtelijk te maken.
Wijzigingen in de certificatiekosten worden ten minste drie maanden voorafgaand schriftelijk
kenbaar gemaakt bij CH.

1.2

ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze BRL heeft betrekking op het verwijderen van bestaande na-isolatie uit, als spouw
uitgevoerde, gevelconstructies van steenachtig materiaal. De te verwijderen na-isolatie kan
bestaan uit minerale wol, EPS-schuimparels of UF-schuim. Na de verwijdering van de naisolatie is er sprake van een lege spouwmuurconstructie die, na eventuele aanpassingen op
bouwkundig gebied, opnieuw nageïsoleerd kan worden.

1.3

CERTIFICATEN

Deze BRL is de basis waarop Insula-procescertificaten kunnen worden afgegeven.
Een Insula-procescertificaat is in principe onbeperkt geldig. Voor het model procescertificaat
wordt verwezen naar bijlage 4.
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1.4

EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING

1.4.1

KW ALIFICATIE-EISEN CI-PERSONEEL

Procescontroleur, die wordt ingezet voor de procescontroles, voldoet aan de volgende
eisen:
minimaal MBO werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar ervaring met het inspecteren
van vastgoed en na-isolatie werkzaamheden of een HBO bouwkunde diploma en 5 jaar
werkzaam bij een CI;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL.
Auditor, die wordt ingezet voor de bedrijfsaudits, voldoet aan de volgende eisen:
minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur HTS bouwkundige opleiding;
kennis van het auditen, verkregen door een hierop gerichte opleiding, training of cursus
(bijvoorbeeld een lead-auditors opleiding) of door aantoonbare werkervaring;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL;
aantoonbaar meer dan 20 audit-dagen ervaring met bedrijfsaudits.
Reviewer procescontroles, die wordt ingezet voor het beoordelen van de rapportages van
procescontroles, voldoet aan de volgende eisen:
minimaal MBO werk- en denkniveau met minimaal 10 jaar ervaring met het inspecteren
van vastgoed en na-isolatie werkzaamheden of een HBO bouwkunde diploma en 5 jaar
werkzaam bij een CI;
geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de
betreffende CH;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL.
Reviewer bedrijfsaudit, die wordt ingezet voor het beoordelen van de rapportages n.a.v.
bedrijfsaudits, voldoet aan de volgende eisen:
minimaal HBO werk- en denkniveau;
kennis van het auditen, verkregen door een hierop gerichte opleiding, training of cursus
of door aantoonbare werkervaring. Bijvoorbeeld een lead-auditors opleiding;
geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de
betreffende CH;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL;
aantoonbaar meer dan 20 audit-dagen ervaring met bedrijfsaudits.
Beslisser, die wordt ingezet voor het certificatieonderzoek, voldoet aan de volgende eisen:
minimaal HBO werk- en denkniveau;
minimaal 10 jaar ervaring met het inspecteren van vastgoed en na-isolatie
werkzaamheden;
geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de
betreffende CH;
kennis hebben van relevante voorschriften, m.n. voorschriften opgenomen in deze BRL.
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1.4.2

PROCESCONTROLE

De procescontroleur dient zich bij het betreden van de werkplek te melden bij de uitvoerder
van de bouwplaats en/of de voorman van het uitvoerend bedrijf en/of de
eigenaar/bewoner/gebruiker van het object. Indien gewenst, moet de procescontroleur zich
kunnen legitimeren.
Tijdens de procescontrole van de werkzaamheden legt de procescontroleur bevindingen
digitaal vast in het ‘Rapport procescertificatie’. Dit rapport bevat controlepunten die
voortvloeien uit deze BRL (zie Bijlage 1). Als de procescontrole plaatsvindt tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden zal de procescontroleur, direct nadat hij zijn
procescontrole heeft afgerond, zich melden bij een medewerker van het uitvoerende bedrijf
en deze zijn bevindingen kenbaar maken. De medewerker van het uitvoerende bedrijf wordt
in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken, die de procescontroleur in het
rapport noteert. Vervolgens moet de medewerker van het uitvoerende bedrijf zijn
handtekening, voor kennisgeving, plaatsen in het rapport.
Indien er geen tekortkomingen in het rapport staan vermeld, dan wordt het rapport digitaal
naar het uitvoerend bedrijf gestuurd en is de procescontrole daarmee afgerond. Indien er
wel tekortkomingen in het rapport staan vermeld, dan wordt het rapport na review digitaal
naar het uitvoerend bedrijf gestuurd met het verzoek om opgave te doen van
corrigerende/preventieve maatregelen.
Bij niet-kritieke tekortkomingen geldt een termijn van 3 maanden waarbinnen de CH
corrigerende/preventieve maatregelen moet treffen.
De CH dient in het geval van kritieke tekortkomingen, binnen 2 weken na ontvangstdatum
van het rapport, met een plan van aanpak m.b.t. corrigerende/preventieve maatregelen te
komen. Daarnaast geldt evenals bij niet-kritieke tekortkomingen een termijn van 3 maanden
waarbinnen de CH corrigerende/preventieve maatregelen moet treffen.
De procescontrole is pas ten einde wanneer de aangeleverde maatregelen na beoordeling
door Insula akkoord zijn bevonden. Indien de tekortkomingen niet afgesloten kunnen worden
doordat de aangeleverde maatregelen bij herhaling niet akkoord bevonden worden, dan
zal Insula overgaan tot het treffen van een sanctie. Zie verder paragraaf 2.6.3.
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1.5

GEBRUIKTE TERMEN EN BIJBEHORENDE DEFINITIES

De volgende in deze BRL gebruikte termen zijn van belang.
Beoordelingsrichtlijn (BRL)
Een document waarin afspraken staan die gemaakt zijn in het CvD over de betreffende
certificatiescope.
Procescertificaat
Een certificaat waarin verklaard wordt dat het uitvoeringsproces voldoet aan de eisen zoals
opgenomen in de betreffende BRL en het eindresultaat van dat proces overeenkomt met de
prestaties zoals opgenomen in het certificaat.
Spouwmuurconstructie
Een gevelconstructie, uitgevoerd als spouwmuurconstructie, die bestaat uit een gemetseld
buitenspouwblad en een binnenspouwblad van metselwerk, lijmwerk of beton, met
daartussen een luchtspouw. Het binnenspouwblad en het buitenspouwblad kunnen met
spouwankers verbonden zijn.
Na-isoleren
Het achteraf (nadat de spouwmuurconstructie volledig is vervaardigd) aanbrengen van
thermisch isolatiemateriaal in een lege luchtspouw van de spouwmuurconstructie.

1.6

AFKORTINGEN

De volgende afkortingen zijn in het kader van de onderhavige BRL van belang:
BRL

Beoordelingsrichtlijn

CH

Certificaathouder

CI

Certificatie-Instelling

CvD

College van Deskundigen

IC

Insula Certificatie

IKB

Interne kwaliteitsbewaking

KT

Kritieke tekortkoming

NKT

Niet-kritieke tekortkoming
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DEEL 2: PROCESCERTIFICATIE

2.1

EISEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER

Om in aanmerking te komen voor het procescertificaat en dit te behouden, dient de CH, te
voldoen aan de volgende eisen:
- de werkzaamheden uitvoeren conform deze BRL;
- ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Als bewijsvoering moet hiervoor een
geldig KvK-uittreksel, dat niet ouder is dan 1 jaar, aan de CI worden overlegd;
- zich houden aan de meldingsprocedure van Insula (zie 2.6.1);
- medewerking verlenen tijdens procescontroles door de CI (zie 2.1.2);
- minstens één lid van de uitvoerende ploeg dient Nederlandssprekend te zijn;
- zorg dragen voor een (interne) opleiding (zie 2.1.1) van al haar verkopers en uitvoerende
medewerkers;
- beschikken over een adequaat kwaliteitssysteem;
- over aantoonbare kennis beschikken met betrekking tot de inrichting van het bedrijf;
- beschikken over aantoonbare kennis en vakbekwaamheid met betrekking tot het
verwijderen van het isolatiemateriaal;
- indien de werkzaamheden die onder deze BRL vallen uitbesteed worden, mag dit alleen
aan bedrijven die o.b.v. deze BRL gecertificeerd zijn;
- CH is verplicht om elke wijziging die mogelijk van invloed is op het wel/niet voldoen aan
de certificatie-eisen tijdig en schriftelijk aan Insula door te geven. Op basis van de door
de CH aangeleverde informatie beslist Insula of er aanvullende gegevens en/of controles
nodig zijn in het kader van de instandhouding van het certificaat;
- het aan de CI nakomen van financiële verplichtingen.

2.1.1

OPLEIDING

De opleiding dient door de CH zelf intern te worden verzorgd. Door de combinatie van de
opleiding, het bij iedere woning verplicht invullen van bijlage 1 van deze BRL en het toetsen
van de kennis tijdens de uitvoering van de werkzaamheden d.m.v. procescontroles, wordt de
kwaliteit van het werk en de medewerkers van het bedrijf afdoende getoetst en op peil
gehouden.
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2.1.2

MEDEWERKING TIJDENS DE PROCESCONTROLE

De CH moet de opdrachtgever van het betreffende werk op de hoogte stellen van
mogelijke externe procescontroles. Zij moet ervoor zorgen dat de betreffende
procescontroleur gemachtigd is deze procescontrole uit te voeren.
De CH moet, op de werklocatie, de procescontroleur inzage verschaffen in de volgende op
het werk betrekking hebbende (al dan niet digitale) documenten:
- de werkomschrijving van de werkzaamheden zoals uit te voeren bij het object;
- de ingevulde checklist (bijlage 1);
- de voor de uitvoering van de werkzaamheden bedoelde BRL.

2.1.3

INTERNE KW ALITEITSBEWAKING DOOR CERTIFICAATHOUDER

De CH moet ervoor zorgdragen dat de uitgevoerde werken worden uitgevoerd zoals
omschreven in deze BRL.
De CH moet aantoonbaar maken dat de IKB en het kwaliteitssysteem binnen de organisatie
zodanig geïmplementeerd zijn dat de kwaliteit van de uitgevoerde werken, welke vallen
onder deze BRL, gewaarborgd zijn. Om dit te bereiken dient een kwaliteitssysteem aanwezig
te zijn.
Dit kwaliteitssysteem moet minimaal de elementen bevatten die in de checklist van het
bedrijfsaudit zijn opgenomen (bijlage 2).
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2.2

RANDVOORW AARDEN EN VOORBEREIDING

In deze paragraaf zijn de randvoorwaarden en de eisen aan de voorbereiding beschreven
die samen met de in paragraaf 2.3 vermelde uitvoeringsrichtlijnen bepalend zijn voor het
verkrijgen van een goed eindresultaat.
2.2.1

AANDACHTSPUNTEN VOOR HET BUITENBLAD

Het buitenspouwblad moet gecontroleerd worden op de aanwezigheid van openingen
waarlangs isolatiemateriaal naar de buiten zou kunnen worden geblazen. Deze openingen
moeten voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden gedicht worden.
Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan:
-

openingen rondom kozijnen;
openingen rondom raamdorpelstenen en waterslagen;
doorvoeren en ventilatievoorzieningen;
verdiept liggende toiletraampjes.

Fig. 1: tijdelijke afdichting strekrooster met
rugvulling

Verder dient men het buitenspouwblad te controleren op loszittende delen (bakstenen,
voegen, raamdorpelstenen etc.). Losse delen dienen voorafgaand gefixeerd te worden
indien mogelijk. Tevens dient de opdrachtgever aantoonbaar over de losse delen
geïnformeerd te worden.
Begroeiing of andere obstakels direct tegen de gevels, die een correcte uitvoering van de
werkzaamheden beletten, dienen voorafgaand verwijderd te worden.
Van aangrenzende woningen dient gecontroleerd te worden of deze ook voorzien zijn van
na-isolatie.

BRL IC-100

versie 1, d.d. 12-12-2017

13
2.2.2

AANDACHTSPUNTEN VOOR HET BINNENSPOUWBLAD

Het binnenspouwblad moet gecontroleerd worden op de aanwezigheid van openingen
waarlangs isolatiemateriaal naar de binnenruimte of aangrenzende woningen/objecten zou
kunnen worden geblazen. Deze openingen moeten voorafgaand aan het uitvoeren van de
werkzaamheden gedicht worden. Indien er UF-schuim in de spouw aanwezig is, dient
vanwege de zeer fijne stof extra aandacht aan de kleinste openingen besteed te worden.
In het bijzonder dient gecontroleerd te worden of er mogelijke openingen zijn bij/langs:
-

de afzuigkap van de keuken;
de meterkast;
ventilatie- en afvoerkanalen door de gevels;
openingen langs het dak en op zolders;
overzetvensterbanken.

Door openingen in het opgaand werk onder de begane grondvloer is het mogelijk dat er
isolatiemateriaal en andere stoffen in de kruipruimte terecht komen. Opdrachtgever dient
hierover aantoonbaar en voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden
geïnformeerd te worden.
Als er sprake is van vochtproblemen, moet men na het weghalen van de isolatie eerst 3
maanden wachten voordat de spouw eventueel weer na-geïsoleerd wordt. Op deze wijze
kan worden vastgesteld of de vochtproblemen wel of niet door de bestaande isolatie
veroorzaakt werden.

2.3

UITVOERINGSRICHTLIJNEN

In deze paragraaf zijn de uitvoeringsrichtlijnen beschreven die, naast de in paragraaf 2.2
vermelde randvoorwaarden en voorbereiding, bepalend zijn voor het verkrijgen van een
goed eindresultaat.
2.3.1

APPARATUUR

Om de gehele spouw voldoende vrij van isolatiemateriaal te kunnen krijgen zijn de
technische kwaliteit en het vermogen van de apparatuur (compressor, pomp etc.) van
belang.
Apparatuur moet bestaan uit:
- een boormachine voor het maken van de boorgaten in het buitenblad;
- een voegenzaag of beitel voor het verwijderen van de stenen uit het buitenblad.
- één of twee lansen en slangen voor het inblazen van lucht in de spouw via de
boorgaten;
- een compressor voor het opbouwen en het regelen van de luchtdruk voor de lans(en);
- transportleidingen (slangen/buizen) en afzuiging voor het transport van het verwijderde
isolatiemateriaal uit de spouw;
- één of meerdere afzuigmonden voor de verbinding van de transportleidingen op het
buitenblad;
- container of vaten voor de opslag van het verwijderde isolatiemateriaal.
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Het is noodzakelijk dat de afzuiging meer volume kan verwerken dan er aan lucht ingeblazen
wordt in hetzelfde tijdsbestek. Dit om te voorkomen dat de omgeving hinder ondervindt van
losgekomen vezels en stofdeeltjes.

Fig. 2: voorbeeld van een inblaaslans

2.3.2

LOCATIE V AN DE BOORGATEN

Als het buitenspouwblad opgetrokken is uit metselwerk, worden de boorgaten op de
kruisingen van de horizontale lintvoegen en de verticale stootvoegen geboord. De toe te
passen boordiameter kan variëren, echter dient deze zo weinig mogelijk schade te
veroorzaken aan de omringende stenen. De maximale boordiameter bedraagt 23 mm.
Men zou er eenvoudig voor kunnen kiezen om de bestaande boorgaten van het na-isoleren
opnieuw te gebruiken. Het verdient echter de voorkeur om het boorpatroon af te stemmen
op de eisen die aan het boorpatroon gesteld worden bij het isolatiemateriaal waarmee de
spouwmuurconstructie opnieuw na-geïsoleerd gaat worden. Bij opdrachtgever dient
derhalve nagevraagd te worden of al bekend is met welk materiaal er in de spouw
aangebracht gaat worden.
Hieronder staan de eisen aan het boorpatroon per toe te passen materiaal aangegeven.
MINERALE WOL. Het boorpatroon is bij de toepassing van minerale wol afhankelijk van de toe
te passen boordiameter. Zie tevens BRL 2115 op www.insula-certificatie.nl.
Tabel 1 – Maximale afstand vulopeningen bij minerale wol

Boordiameter in mm

Maximale onderlinge afstand vulopeningen

Ø 23 (virginwool, scrapwool, steenwol)

1200 mm horizontaal en 1000 mm verticaal

Ø 20 (virginwool)

1100 mm horizontaal en 900 mm verticaal

Ø 18 (virginwool)

900 mm horizontaal en 700 mm verticaal

Ø 14 (virginwool)

900 mm horizontaal en 700 mm verticaal
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SCHUIMPARELS. Het boorpatroon is bij de toepassing van schuimparels afhankelijk van de
spouwbreedte. Zie tevens BRL 2121 op www.insula-certificatie.nl.
Tabel 2 – Maximale afstand vulopeningen bij schuimparels

Spouwbreedte

Maximale onderlinge afstand vulopeningen

<50 mm

800 mm horizontaal en 800 mm verticaal

50 tot 60 mm

1000 mm horizontaal en 1000 mm verticaal

>60 mm

1200 mm horizontaal en 1200 mm verticaal

PUR-gietschuim. Het boorpatroon is bij de toepassing van PUR-gietschuim afhankelijk van de
spouwbreedte. Zie tevens BRL IC-130 op www.insula-certificatie.nl.
Tabel 3 – Maximale afstand vulopeningen bij PUR-gietschuim

Spouwbreedte

Maximale onderlinge afstand vulopeningen

<50 mm

800 mm horizontaal en 800 mm verticaal

50 tot 60 mm

1000 mm horizontaal en 800 mm verticaal

>60 mm

1200 mm horizontaal en 800 mm verticaal

Voor alle toe te passen isolatiematerialen geldt: als het gatenpatroon door kozijnen e.d.
onderbroken wordt, moet men rondom deze gevelonderbrekingen extra vulopeningen
aanbrengen. Dit om er voor te zorgen dat er rondom deze gevelonderbrekingen voldoende
isolatiemateriaal aangebracht wordt.

Fig. 3: gatenpatroon in kopgevel

Fig. 4: gatenpatroon in voor-/achtergevel

Als de woning-scheidende wand (de binnenmuur tussen twee aansluitende woningen) als
spouwmuur is uitgevoerd, dan mogen er in het verlengde van deze woning-scheidende
wand geen boorgaten meer open zijn bij het opnieuw isoleren van het object. Dit om te
voorkomen dat er isolatiemateriaal in de spouw van de woningscheidende wand wordt
ingeblazen. Deze boorgaten dienen te worden afgedicht na het verwijderen van de isolatie.
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Fig. 5: aansluiting woning-scheidende wand met voor- en/of achtergevel

Ditzelfde geldt ook voor de aansluitingen van de kopgevel met de voor-/achtergevel. Om te
voorkomen dat het isolatiemateriaal in de lengterichting van de spouw wordt geblazen bij
het opnieuw isoleren van de gevels, dient men eventueel aangebrachte boorgaten op de
hoeken te dichten na het verwijderen van de bestaande isolatie.

Fig. 6: aansluiting van de kopgevel met de voor-/achtergevel

Verder dient men te voorkomen dat er beschadigingen ontstaan aan de loodslabben en/of
andere waterkerende slabben. Men moet hierom tijdens het boren de grootst mogelijke
voorzichtigheid betrachten.

Fig. 7: open stootvoeg in buitenspouwblad en loodslabbe in de spouw t.b.v. afwatering
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Na de uitvoering van de in paragraaf 2.2 omschreven voorbereidende werkzaamheden en
het aanbrengen van de boorgaten, dient men bakstenen te verwijderen waardoor het
mogelijk wordt om de afzuigmonden aan te brengen.
Per gevelvlak en op elke bouwlaag dienen voldoende bakstenen verwijderd te worden voor
een goede afzuiging van het bestaande isolatiemateriaal. Het aantal bakstenen dat per
gevelvlak en op elke bouwlaag verwijderd dient te worden, is afhankelijk van o.a. de
breedte van het gevelvlak, het aantal en de afmetingen van eventuele gevelopeningen
etc. en dient hierdoor per situatie apart beoordeeld te worden. Indien tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden blijkt dat het isolatiemateriaal onvoldoende uit de spouw
weggezogen wordt, dient men aanvullende bakstenen te verwijderen.

Fig. 8 en 9: afzuigmond en slang ten behoeve van de afvoer van isolatiemateriaal
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2.3.3

HET VERWIJDEREN VAN DE BESTAANDE NA-ISOLATIE

Na het verwijderen van de bakstenen en het monteren van de afzuigmond(en) kan gestart
worden met het verwijderen van de bestaande isolatiemateriaal uit de spouw.
Via de aangebrachte boorgaten worden één of twee lansen in de gevel gebracht. Dit dient
allereerst in de directe nabijheid van de afzuigmond te gebeuren om zo een baan en ruimte
te creëren naar de afzuigmond toe waarlangs het isolatiemateriaal gevoerd gaat worden.
Het isolatiemateriaal wordt losgemaakt en verplaatst door met hoge druk lucht via de
lans(en) in de spouw te blazen. Door de lans(en) rond te draaien kan al het isolatiemateriaal
in de gehele spouw bereikt worden.
Voorzichtigheid is geboden indien de spouwmuurconstructie van aangrenzende woningen
voorzien is van na-isolatiemateriaal. Er moet voorkomen worden dat dit materiaal ook deels
verwijderd wordt of beschadigd raakt. Indien de spouwmuurconstructie van aangrenzende
woningen leeg is, moet juist voorkomen worden dat hier na-isolatiemateriaal in terecht komt.
Om deze reden mag de uitblaasopening van een lans alleen van de aangrenzende woning
af gedraaid worden en niet naar de aangrenzende toe.

Fig. 10: inblaaslansen in nabijgelegen boorgaten

Om vervuiling en overlast door naar buiten tredend stof/isolatiemateriaal te beperken wordt
sterk aanbevolen om de niet in gebruik zijnde boorgaten tijdelijk af te dichten met
bijvoorbeeld rugvulling of kurk. Het verwijderen van de zuigmonden dient zorgvuldig en met
voorzichtigheid te worden uitgevoerd om te voorkomen dat er veel stof en isolatiemateriaal
kan ontsnappen en in de omgeving terecht komt.
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Fig. 11: tijdelijke afdichting boorgat

Bij in- en uitwendige hoeken dient men er rekening mee te houden dat isolatiemateriaal in
de eerder leeggezogen en aangrenzende spouw terecht kan komen. Men dient om die
reden altijd terug te keren naar deze aangrenzende gevel om dit materiaal opnieuw af te
zuigen.
Via de transportleidingen wordt het verwijderde isolatiemateriaal naar vaten of container
geleid waarin het opgeslagen en later afgevoerd kan worden.
Indien er vast materiaal (bijvoorbeeld UF-schuim of gebonden EPS-parels) in de spouw
aanwezig is dat niet middels bovenstaande methode los en stuk te krijgen is, dan dienen er
aanvullende bakstenen verwijderd te worden om het isolatiemateriaal mechanisch stuk te
kunnen maken.
Tijdens het inblazen van de lucht in de spouw, is het noodzakelijk dat er gecontroleerd wordt
of er geen isolatiemateriaal/stof naar binnen wordt geblazen. Als het isolatiemateriaal/stof
via openingen de verblijfsruimte ingeblazen wordt, moet men de werkzaamheden stoppen
en ervoor zorgen dat deze afgedicht worden. Hierna kan men de werkzaamheden
hervatten.

2.3.4

CONTROLE

Na beëindiging van de werkzaamheden moet men een controle uitvoeren op de volgende
punten:
-

of het totale oppervlak van alle gevels voldoende vrij is van isolatiemateriaal. Controle
dient via de bestaande boorgaten te worden uitgevoerd met een endoscoop. Het
aantal boorgaten dat gecontroleerd moet worden is afhankelijk van het bereik van de
endoscoop. Uiteindelijk dient elke m2 uitgevoerd werk gecontroleerd te zijn.
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Fig. 12: controle van de spouw met een endoscoop

-

-

of er nergens isolatiemateriaal naar de binnenzijde van het object is getreden.
of er nergens isolatiemateriaal in schoorsteenkanalen, ventilatiekanalen, afvoeren van
geisers, afvoeren van gevelkachels, ventilatievoorzieningen van de kruipruimten en/of
daken is terecht gekomen;
of er rondom het object resten isolatiemateriaal e.d. moeten worden opgeruimd.

Een spouw is voldoende vrij van isolatiemateriaal indien het voldoet aan de gestelde eisen in
paragraaf 2.3.5. Binnengedrongen isolatiemateriaal dient uit de woning verwijderd te
worden. Daarbij moet men ook de oorzaak van het binnendringen van het isolatiemateriaal
oplossen.

Fig. 13: een geheel leeg gehaalde spouw

Als tijdens de controle geconstateerd wordt dat het binnen- en buitenspouwblad door
puin en/of valspecie met elkaar in contact zijn, dan dient de opdrachtgever hierover
geïnformeerd te worden. Bij voorkeur dient de verontreiniging direct verwijderd te worden,
dit is echter afhankelijk van de opdrachtgever. Indien er geen opdracht tot het
verwijderen van de verontreiniging wordt gegeven, dan dient de locatie van elke
verontreiniging op een weersbestendige wijze te worden gemarkeerd op de gevel. Bij een
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aanwezige verontreiniging bestaat er namelijk een verhoogd risico op een koudebrug,
vochtdoorslag en/of optrekkend vocht.

Fig. 14: verontreiniging in de spouw

2.3.5

GESTELDE EISEN AAN HET EINDRESULTAAT

Het is onmogelijk om de bestaande na-isolatie 100% uit de spouw te verwijderen. Het is
onoverkomelijk dat er (stof)resten achterblijven helemaal onderin de spouw, bij
speciebaarden, spouwankers, lateien en dergelijke. Dit is acceptabel mits het om los
isolatiemateriaal gaat dat nergens ingeklemd zit in de spouwmuurconstructie en zo dus
een verbinding vormt tussen het binnenblad en het buitenblad. Op plaatsen waar
isolatiemateriaal is achtergebleven, mag dit isolatiemateriaal dus niet zowel het
binnenblad als het buitenblad raken.
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Fig. 15: Onacceptabel: isolatiemateriaal nog ingeklemd tussen binnen- en buitenblad.

Fig. 16: Acceptabel: losse resten isolatiemateriaal onderin de spouw.
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Fig. 17: Acceptabel: losse resten isolatiemateriaal op speciebaarden/spouwanker.

2.4

EISEN M.B.T. DE VEILIGHEID

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op ladders, steigers en/of hoogwerkers en voor het
gebruik van alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, moet men zich houden
aan de wettelijke voorschriften van de Arbeidsinspectie. De CI controleert niet inhoudelijk op
de naleving van deze eis.

2.5

TOELATINGSPROCEDURE CERTIFICATIE

De toelatingsprocedure geldt voor bedrijven die voor deze BRL nog niet gecertificeerd zijn en
voor bedrijven waarvan het certificaat beëindigd is.
De procedure om als bedrijf toegelaten te worden gaat als volgt.
1.
2.

3.

Aanvrager stuurt een verzoek om op basis van een bepaalde BRL of meerdere BRL-en
gecertificeerd te worden via e-mail naar info@insula-certificatie.nl;
De aanvrager ontvangt vervolgens een e-mail, vanuit Insula, met daarin de offerte die
gelijk certificatieovereenkomst is. Aanvrager wordt verzocht dit document ondertekend
en samen met een actueel (jonger dan 12 maanden) KvK-uittreksel te retourneren.
Insula zal de aanvraag en aangeleverde documenten vervolgens beoordelen. De
aanvraag kan afgewezen worden indien Insula hiervoor gegronde redenen heeft. Bij
afwijzing wordt de aanvrager hierover geïnformeerd met uiteenzetting van redenen.
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4.
5.

6.

De aanvrager meldt vanaf dit moment alle werken die betrekking hebben op deze BRL.
Dit doet hij door de werkplanningen digitaal naar info@insula-certificatie.nl te sturen.
Na ontvangst van de planningen wordt het toelatingsonderzoek ingepland. Het
toelatingsonderzoek bestaat uit ten minste 2 procescontroles en aansluitend een
bedrijfsaudit. Voor iedere procescontrole waarbij een of meerdere kritieke
tekortkomingen worden waargenomen, dient er een extra procescontrole uitgevoerd te
worden. Nadat er 2 'geslaagde' procescontroles (d.w.z. zonder kritieke tekortkomingen)
zijn uitgevoerd en er verder geen niet-kritieke tekortkomingen openstaan, kan de
bedrijfsaudit plaatsvinden. De bedrijfsaudit wordt met goed gevolg afgerond als er geen
tekortkomingen worden geconstateerd of als de geconstateerde tekortkomingen
binnen de gestelde termijn (zie 2.6) afdoende afgerond zijn. Indien er bij de aanvraag
sprake is van meerdere regelingen (BRL-en op basis waarvan certificatie is
aangevraagd), wordt de bedrijfsaudit uitgevoerd nadat er ten minste bij een van de
regelingen sprake is van een succesvol afgerond procescontrole-gedeelte. Het is de
aanvrager niet toegestaan om, tot het daadwerkelijke moment van certificering, derden
te informeren over de aanvraag of de toelatingsprocedure. Alleen met schriftelijke
toestemming van Insula kan hiervan worden afgeweken.
Als de 2 procescontroles en de bedrijfsaudit met goed gevolg zijn afgerond is de
toelatingsprocedure ten einde. Insula stelt het certificaat op en stuurt deze vervolgens
naar de aanvrager die zich inmiddels CH mag noemen voor de regeling waarvoor deze
is toegelaten. Het certificaat is onbeperkt geldig tenzij deze door Insula wordt
ingetrokken of door de CH wordt opgezegd.

Aanvrager kan de toelatingsprocedure te allen tijde staken en de aanvraag intrekken. Als de
toelatingsprocedure, door vertraging vanuit de aanvrager, niet binnen 6 maanden is
afgerond, heeft Insula het recht de toelatingsprocedure te staken. Eventueel niet
uitgevoerde procescontroles worden in dergelijke gevallen niet in mindering gebracht op het
betaalde bedrag voor de toelating.

2.6

INSTANDHOUDING CERTIFICATIEOVEREENKOMST

Eenmaal gecertificeerd wordt de geleverde kwaliteit van de CH steekproefsgewijs en
onverwachts door Insula gecontroleerd. De procescontroles worden zowel tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden als ook achteraf uitgevoerd mits de gevels nog niet
opnieuw nageïsoleerd zijn.
Bij bedrijven die het toelatingsonderzoek afgerond hebben, is de procescontrolefrequentie
het eerste jaar gemiddeld 1 procescontrole op iedere 1000 m2 dat door de CH verwerkt
wordt. Hierbij zal in de beginperiode na het behalen van het certificaat de
procescontrolefrequentie hoger liggen en in het verloop van het jaar afnemen.
Na dit eerste jaar vinden de procescontroles plaats met een frequentie van 1 procescontrole
op iedere 1500 m2.
Insula kan de frequentie per CH naar boven aanpassen als de kwaliteit van het betreffende
bedrijf niet aan de geldende eisen voldoet.
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Als er tijdens de procescontroles tekortkomingen worden geconstateerd, dan worden deze
opgenomen in de rapportage die door procescontroleur ter plaatse wordt gemaakt.
Er bestaan kritieke tekortkomingen (verder te noemen KT) en niet-kritieke tekortkomingen
(verder te noemen NKT). In tegenstelling tot een NKT, is er bij een KT sprake van directe
schade aan het vertrouwen in het kwaliteitssysteem van de CH of de kwaliteit van het
uiteindelijke product. Bij NKT geldt een termijn van 3 maanden waarbinnen de CH
corrigerende/preventieve maatregelen moet treffen.
De CH dient in het geval van KT, binnen 2 weken na ontvangstdatum van het rapport, met
een plan van aanpak m.b.t. corrigerende/preventieve maatregelen te komen. Daarnaast
geldt evenals bij NKT een termijn van 3 maanden waarbinnen de CH
corrigerende/preventieve maatregelen moet treffen.
Als de procescontroleur een KT t.o.v. deze BRL constateert die, als er geen direct herstel
plaatsvindt, volgens de CI het eindproduct kan schaden, zal de CI naast de CH ook de
opdrachtgever van de werkzaamheden op de hoogte stellen.
Naast de procescontroles wordt er jaarlijks een bedrijfsaudit ingepland en uitgevoerd. Bij een
tekortkoming (hier is altijd sprake van een NKT) dient de CH deze uiterlijk binnen 3 maanden
te herstellen en de CI in kennis te stellen hoe de tekortkoming hersteld is en hoe deze in het
vervolg voorkomen wordt.

2.6.1

WERKMELDINGEN

CH is verplicht om elke week te melden aan Insula, dus ook indien er geen
certificeringwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Dit laatste om uit te sluiten dat er
mogelijk per abuis niet gemeld is.
Om de procescontroles mogelijk te maken dient de CH, uiterlijk om 13:00 uur op de vrijdag
voorafgaand aan de volgende werkweek, opgave te doen van een werkmelding en
planning en verleent CH alle medewerking aan Insula tijdens de uitvoering van de
procescontroles.
De werkmelding moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:
- adres en plaats van het uit te voeren project;
- projectgrootte;
- startdatum en einddatum;
- geplande uitvoeringstijd;
- naam opdrachtgever;
- contactpersoon CH;
- eventuele bijzonderheden waarmee de CI rekening dient te houden.
Als de geplande uitvoeringsperiode wijzigt dient de CH dit direct aan Insula te melden.
Indien het niet of onvoldoende mogelijk is om de geleverde kwaliteit van de CH te
controleren (dit kan bijvoorbeeld voorkomen indien een CH onvoldoende werk heeft op de
regeling waarvoor deze gecertificeerd is) dan kan dit voor Insula reden zijn om de
certificatieovereenkomst te beëindigen.
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2.6.2

KLACHTENBEH ANDELING

CH heeft de verplichting eventuele klachten van zijn opdrachtgevers in behandeling te
nemen. De CH dient iedere uiting van ontevredenheid (terecht of onterecht) m.b.t. zijn
werkzaamheden als klacht te registreren in een klachtenregister. Per klacht dient te worden
geregistreerd:
- voor welk project de klacht geldt;
- wanneer de klacht is gemeld;
- door wie de klacht is gemeld;
- hoe de behandeling van de klacht geschiedt;
- hoe de klacht is afgehandeld;
- of de klager akkoord is met de afhandeling.
Als de partijen er gezamenlijk niet uit komen en de klacht betrekking heeft op de van
toepassing zijnde BRL, dan kunnen zij de klacht in behandeling geven bij de CI. Na ontvangst
van een klacht gaat de CI na of deze klacht reeds gemeld is bij de betrokken CH. Als dit niet
het geval is, wordt de klager doorverwezen naar het bedrijf. Als dit wel het geval is,
behandelt de CI de klacht volgens onderstaande schema.
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Indien de klacht terecht blijkt, dan kan dit voor Insula aanleiding zijn voor het opleggen van
een sanctie.
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2.6.3

SANCTIEBELEID

Afhankelijk van de situatie zijn de volgende sancties door Insula te treffen tegen CH:
-

-

-

Een schriftelijke waarschuwing kan worden gegeven bij onjuiste informatieverschaffing
over certificering en/of Insula in de breedste zin van het woord of bij gegronde klachten.
Herhaling van een schriftelijke waarschuwing heeft schorsing tot gevolg.
Schorsing van het certificaat is voor bepaalde tijd. De CH dient binnen één jaar na
aanvang van de schorsing aan te tonen dat de door hem getroffen maatregelen
afdoende zijn om de schorsing op te heffen. Het opheffen van de schorsing kan pas na
beoordeling door Insula. Het niet tijdig opheffen van de schorsing heeft beëindiging van
de certificatieovereenkomst tot gevolg.
Beëindiging van de certificatieovereenkomst kan niet worden opgeheven door de CH.
Ook is het niet mogelijk om binnen 12 maanden na dagtekening van de brief, waarin de
beëindiging van de certificatieovereenkomst wordt bekengemaakt, een nieuw
toelatingsonderzoek tot certificering in te gaan.

De sancties ‘schorsing’ en ‘beëindiging’ worden via e-mail met ontvangstbevestiging bij de
CH kenbaar gemaakt. Hierin staat aangegeven welke sanctie is getroffen, met welke
reden(en) en met ingang van welke datum. De sancties ‘schorsing’ en ‘beëindiging’ worden
altijd kenbaar gemaakt op de website van Insula. Het is Insula toegestaan om de sanctie ook
op een andere wijze en/of via een ander medium te publiceren. Afhankelijk van de ernst van
het geconstateerde, waartegen de sanctie wordt getroffen, behoudt Insula zich het recht
voor om klanten, afnemers en leveranciers van de CH te informeren. Opheffing van een
sanctie wordt zowel bij de CH (via e-mail) als op de website van Insula kenbaar gemaakt.
Tijdens de schorsingsperiode en na de beëindiging van de certificatieovereenkomst is het de
CH verboden om gebruik te maken van het certificatiemerk. Ook mag de CH niet de indruk
wekken dat hij nog gecertificeerd is. Bij overtreding hiervan zal Insula bij CH een direct
opeisbare boete van € 5.000,- in rekening brengen. Voor elke dag dat de overtreding
voortduurt, wordt een boetebedrag van € 500,- opgelegd.

2.7

OPZEGGING CERTIFICATIEOVEREENKOMST

De certificatieovereenkomst heeft een opzegtermijn van ten minste drie maanden en dient
per aangetekende brief dan wel per e-mail met ontvangstbevestiging met uiteenzetting van
de reden(en) tegen de laatste dag van een kalendermaand kenbaar te worden gemaakt.
In deze brief dient tevens de beëindigingsdatum van de certificatieovereenkomst vermeld te
staan. Bij opzegging blijven de geheimhoudingsplicht en financiële verplichtingen van
kracht.

BRL IC-100

versie 1, d.d. 12-12-2017

29
BIJLAGEN
BIJLAGE 1: CHECKLIST PROCESCONTROLE BRL IC-100

Vraag

Antwoord

Opmerkingen

ALGEMEEN
Is er een duidelijke werkomschrijving op het werk
aanwezig ?
(BRL IC-100, § 2.1.2) NKT
Is BRL IC-100 op het werk aanwezig?
(BRL IC-100, § 2.1.2) NKT

RANDVOORWAARDEN EN VOORBEREIDING
Zijn alle openingen in het buitenblad waarlangs
isolatiemateriaal naar buiten geblazen kan worden
gedicht?
(BRL IC-100, § 2.2.1) NKT
Zijn losse delen in het buitenblad gefixeerd indien
mogelijk en is de opdrachtgever geïnformeerd?
(BRL IC-100, § 2.2.1) NKT
Er zijn geen obstakels of begroeiing direct tegen de
gevel aanwezig die een goede uitvoering beletten?
(BRL IC-100, § 2.2.1) KT
Zijn alle openingen in het binnenblad waarlangs
isolatiemateriaal naar buiten geblazen kan worden
gedicht?
(BRL IC-100, § 2.2.2) NKT
Is de opdrachtgever aantoonbaar geïnformeerd over
de mogelijke vervuiling van de kruipruimte door
isolatiemateriaal?
(BRL IC-100, § 2.2.2) NKT

UITVOERING
Voldoet de apparatuur aan de eisen zoals opgenomen
in paragraaf 2.3.1 van BRL IC-100?
(BRL IC-100, § 2.3.1) KT
Zijn de boorgaten aangebracht op de kruising van
lintvoegen met stootvoegen?
(BRL IC-100, § 2.3.2) NKT
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Bedraagt de boordiameter maximaal 23 mm?
(BRL IC-100, § 2.3.2) NKT
Is bij opdrachtgever nagevraagd met welk materiaal
de spouw opnieuw nageïsoleerd gaat worden i.v.m. de
afstemming van het boorpatroon?
(BRL IC-100, § 2.3.2) NKT
Zijn de boorgaten niet in het verlengde van de spouw
van de woning-scheidende wand aangebracht?
(BRL IC-100, § 2.3.2) NKT
Zijn er bij elk gevelvlak en op elke bouwlaag voldoende
stenen verwijderd?
(BRL IC-100, § 2.3.3) KT
Worden de lansen het eerst direct bij de afzuigmonden
gebruikt?
(BRL IC-100, § 2.3.3) KT
Wordt er rekening gehouden met in- en uitwendige
hoeken?
(BRL IC-100, § 2.3.3) NKT
Worden openingen binnen direct gedicht indien
materiaal naar binnen geblazen wordt?
(BRL IC-100, § 2.3.3) NKT
Wordt de gehele spouw gecontroleerd met een
endoscoop?
(BRL IC-100, § 2.3.4) KT
Wordt gecontroleerd of er nergens materiaal naar
binnen is gekomen en of er materiaal in doorvoeren
etc. terecht is gekomen en is alles rondom het object
opgeruimd?
(BRL IC-100, § 2.3.4) NKT
Is eventuele spouwvervuiling aantoonbaar gemeld bij
de opdrachtgever en gemarkeerd op de gevel?
(BRL IC-100, § 2.3.4) NKT
Voldoet het eindresultaat aan de eisen zoals gesteld in
paragraaf 2.3.5?
(BRL IC-100, § 2.3.5) KT

AFSLUITING
Opmerkingen ploeg
Handtekening voor akkoord
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BIJLAGE 2: CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

Vraag

Antwoord

Opmerkingen

Organisatie
Wordt er inzichtelijk gemaakt hoe de
organisatiestructuur eruit ziet? NKT
Hebben de uitvoerende medewerkers aantoonbaar
een adequate opleiding gevolgd? NKT
Offerte
Worden de uit te voeren werkzaamheden volledig
beschreven in de offerte? NKT
Zijn de te verwerken isolatiematerialen in de offerte
vastgelegd? NKT
Wordt er in de offerte vermeld dat de werkzaamheden
onder certificatie van Insula Certificatie worden
uitgevoerd? NKT
Wordt in de offerte vermeld dat Insula Certificatie
middels een steekproef bij de woning langs kan
komen? NKT
Gaat de opdrachtgever aantoonbaar akkoord met de
uitgebrachte offerte? NKT
Is de prijs eenduidig vastgelegd in de offerte? NKT
Wordt er op iedere pagina aangegeven welke pagina
het betreft en uit hoeveel pagina's de offerte bestaat?
NKT
Is de opdrachtgever op iedere pagina, van de offerte,
identificeerbaar? NKT
Is de offertedatum op iedere pagina herleidbaar? NKT
Wordt er in de offerte verwezen naar de geldende
algemene voorwaarden? NKT
Zijn de algemene voorwaarden aantoonbaar
meegeleverd bij de offerte? NKT
Interne kwaliteit
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Is er een klachtenregistratie aanwezig? NKT
Is er sprake van adequate klachtenbehandeling? NKT
Worden tekortkomingen n.a.v. controles beheerst? NKT
Worden alle werken bij Insula Certificatie gemeld? NKT
Gebruik van keurmerk en informatieverstrekking m.b.t. certificatie
Wordt het keurmerk correct gebruikt? NKT
Is de door het bedrijf verstrekte informatie over Insula
Certificatie correct? NKT
Opslag en veiligheid
Wordt het isolatiemateriaal op een juiste wijze
opgeslagen? NKT
Zijn er voor alle, door het bedrijf onder certificatie te
verwerken, isolatiematerialen
veiligheidsinformatiebladen aanwezig? NKT
Afsluiting audit
Aantal tekortkomingen
Opmerkingen auditee
Handtekening auditee
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BIJLAGE 3: REGLEMENT VOOR GEBRUIK KEURMERK V AN INSULA CERTIFICATIE

Dit reglement is opgesteld ter bescherming van het keurmerk van Insula Certificatie B.V.
(verder te noemen: Insula). Als eigenaar van het keurmerk controleert Insula of het keurmerk
op een correcte wijze en alleen door rechthebbende partijen wordt toegepast.
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Randvoorwaarden gebruik
Insula kent het recht om gebruik te maken van het keurmerk toe aan bedrijven die in het
bezit zijn van een door Insula uitgegeven certificaat. Een bedrijf dat door Insula is
gecertificeerd mag het keurmerk niet (meer) gebruiken:
bij schorsing van het certificaat, per direct en tijdens de periode van de schorsing;
bij beëindiging van de certificatieovereenkomst, per direct.
In geen geval mag de schijn gewekt worden gecertificeerd te zijn voor regelingen anders
dan waarvoor de certificatieovereenkomst is opgesteld. Tegen misbruik van keurmerk en/of
certificaat kan Insula een sanctie treffen en/of vordering instellen. Deze terstond opeisbare
vordering bedraagt maximaal € 5.000,-, alsmede maximaal € 500,- voor elke dag dat de
overtreding voortduurt. Dit om het vertrouwen in het keurmerk te behouden voor de gehele
markt en om CH’s te kunnen beschermen tegen oneigenlijke concurrentie.
Vormgeving keurmerk
Het keurmerk mag alleen gebruikt worden in de vorm en kleuren zoals in de grafische
bestanden die door Insula beschikbaar worden gesteld.
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid liggen geheel bij de gebruiker. Op geen enkele
wijze mag CH suggereren dat Insula verantwoordelijkheid aanvaardt voor de door CH
geleverde goederen of diensten. Insula aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid
voortkomend uit het gebruik van het keurmerk van Insula.
Overig
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen na schriftelijke toestemming van Insula. Het
verzoek hiertoe dient u eveneens schriftelijk in te dienen bij het bestuur van Insula.
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BIJLAGE 4: MODEL PROCESCERTIFICAAT
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