CERTIFICAAT HERWAARMERKEN
Hiermee wordt verklaard dat Lloyd’s Register Nederland B.V. de relevante procedures heeft toegepast bij
het certificeren van het kwaliteitssysteem voor het overnemen van markeringen van materialen door de in
de gewaarmerkte bijlage 1 vermelde personen van de ondergenoemde organisatie.
De organisatie heeft middels de ontvangen garantieverklaring verklaard, dat bij de uitvoering van het
overnemen van markeringen de vastgestelde eisen en voorwaarden in acht zullen worden genomen.
Dit certificaat is afgegeven aan:
AANVRAGER:

Machine Fabriek Elburg B.V.
Industriestraat 10
8081 HG Elburg

LOCATIE(S):

Industriestraat 10,

REGIO:

HAREN

8081 HG Elburg

De bevoegdheid is verleend voor het overnemen van markeringen van materialen op genoemd terrein
en/of locatie, die:
- volgens de van toepassing zijnde ontwerpnorm of klanten specificatie mogen worden geleverd met een
keuringsrapport 3.1 of 3.2 volgens EN 10204:2004 (3.1.B en 3.1.C certificaten volgens EN 10204:1991);
- volgens Pressure Equipment Directive 2014/68/EU bijlage 1, paragraaf 3.1.5 moeten worden geleverd
met een keuringsrapport 3.1 of 3.2 volgens EN 10204:2004 (3.1.B en 3.1.C certificaten volgens EN
10204:1991);
Dit certificaat is alleen geldig samen met de gewaarmerkte bijlage.
Certificaat No:

G 0304 - 020/420

Datum aanvaarding:

01-08-2011

Verval datum:

01-08-2023

Indien een wijziging optreedt in de gegevens die tot deze certificering hebben geleid, vervalt de
geldigheid.
Het certificaat kan op ieder moment, met opgave van redenen, worden ingetrokken.

Rotterdam, 02-07-2020
Lloyd’s Register Nederland B.V.

J.W.L. Berkers
Bijlage: -1Lloyd’s Register, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in
this clause as the ‘Lloyd’s Register Group’. The Lloyd’s Register Group assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any
loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a
contract with the relevant Lloyd’s Register Group entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Bedrijf

Herwaarmerker

Merk

Geldig tot

Machine Fabriek Elburg B.V.

G. v/d Kolk

MFE1

01-08-2023

Machine Fabriek Elburg B.V.

W. Reker

MFE2

01-08-2023

Machine Fabriek Elburg B.V.

M. van Fessem

MFE3

01-08-2023

Machine Fabriek Elburg B.V.

G. Calis

MFE4

01-08-2023

Behoort bij certificaat nummer:

G 0304 - 020/420

Datum:

02-07-2020
✔

Stempel surveyor:

✔

G0304
BIJLAGE 1

Bijzonderheden

Witnessed
Reviewed

J.W.L. Berkers
02 July 2020
Rotterdam
Lloyd's Register Nederland B.V.
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