
Kwaliteitslabel NVKL Koude Techniek

Bedrijfsnaam: Beuk Horeca B.V.

Plaats: Atoomweg 68  3542 AB Utrecht

Contactpersoon: Dhr. R. van der Made Functie: Hoofd Koeltechniek

Aantal personeel: 44 Monteurs Cat I / NKIII: 3 / 0

Nevenvestiging(en): - Datum audit: 17 juni 2020

F-gassen cert.nr.: 11860 Auditor:

Certificeringen, keuringen en lidmaatschappen:

F-gassen VCA STEK

NH3/CO2 ISO 9001 Techniek Nederland

PED ISO 14001

TRUE

Betreft:

Score: 2 Toelichting:

Basiscriteria 60 (60) Voldoet. Geen NH³ systemen. Alleen PED Cat.I installaties.

1 Opleidingen 5 (5) KTC dhr. R.van der Made voldoet.

2 Uitvoering 41 (41) Normen, Kennis/kunde, RI&E en gereedschappen in orde.

3 Communicatie met de klant 10 (15) Offertes (zie Herstelacties). Opdrachtbevestigingen voldoen.

4 Levering 3 (4) Diverse gekalibreerde meetinstrumenten aanwezig.

5 Klachtenbehandeling 1 (1) Procedure, behandeling, registratie en monitoring voldoen.

6 Interne organisatie 24 (24) Prima geregeld. Eigen leveringsvoorwaarden.

TOTAAL: 144 (150)       Bedrijf Voldoet  (≥140 pt incl. "harde" eisen = ok)

Certificatie-advies: 2 Dispensatie nodig: 2

Opmerkingen:

DEKRA (namens) de bedrijfsleiding

P. Voogt Dhr. R. van der Made 

Eindcontrole d.d.:

Rob Collignon

Activiteiten: Installatie, onderhoud, reparatie en service van stationaire koelinstallaties in de horeca. 
Gesproken met dhr. R. van der Made (Hoofd Koeltechniek). 

Er zijn twee afwijkingen geen harde eis (zie Herstelacties). 

Voldoet aan het Kwaliteitslabel NVKL Koude Techniek. 
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Kwaliteitslabel NVKL Koude Techniek

Bedrijfsnaam: Beuk Horeca B.V.

Datum audit: 17 juni 2020 F-gassen cert.nr.:

BASISCRITERIA
3

Het bedrijf wat zich wil inschrijven voor het NVKL label koudetechniek

dient:
0

A Als activiteit te hebben: Het ontwerpen, installeren, onderhouden en/of (10) Voldoet

repareren van koelsystemen

B1 Erkend te zijn als F-gassen installateur. (5) Voldoet

B2 Gecertificeerd te zijn voor veilig werken met NH3 systemen (5) n.v.t.

C Ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. (10) Voldoet

D De hiervoor in aanmerking komende koelsystemen opleveren volgens de PED (10) Voldoet

voorzien van CE-markering.

E Aan te tonen over ervaring te beschikken op het gebied van de activiteiten (10) Voldoet

aan koelsystemen.

F Te voldoen aan de wettelijk eisen (voor zover waarneembaar). (10) Voldoet

0

1 Opleidingen
3

Men moet in staat zijn zelfstandig installaties te ontwerpen.

1.a Het bedrijf beschikt over voldoende kennis en kunde (koeltechnische (5) Voldoet

opleiding nivo 4 of hoger) van:

Te bewerken producten, specifieke eisen met betrekking tot de bewerken FALSE

en / of te bewaren producten.

Het maken van een transmissieberekening. FALSE

Het berekenen van de benodigde koelcapaciteit rekening houdend met product warmte, FALSE

transmissie, infiltratie, installatiewarmte, maximale draaitijden enz.

Toe te passen installatie's (systemen). FALSE

Toe te passen installatie delen en het samenstellen van een installatie met diverse delen. FALSE

Gemotiveerde keuze kunnen maken uit de beschikbare koelmiddelen. FALSE

Het opstellen van onderhouds en reparatie plannen voor koelinstallaties. FALSE
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Kwaliteitslabel NVKL Koude Techniek

Bedrijfsnaam: Beuk Horeca B.V.

Datum audit: 17 juni 2020 F-gassen cert.nr.:

2 UITVOERING

Men moet de in opdracht gekregen installaties vakkundig kunnen aanleggen, inbedrijf

stellen en onderhouden.

2.a Men kan voldoen aan de voorgeschreven normen voor de koeltechnische activiteiten (10) Voldoet

die men uitvoert.

2.b De installatie monteurs moeten voldoende kennis en kunde hebben een installatie volgens (10) Voldoet

volgens de huidige eisen aan te leggen / in gebruik te stellen / onderhouden / demonteren.

2.c Zowel het bedrijf als de monteurs moeten bekend zijn met de veiligheid eisen en (10) Voldoet

risico’s op de werkplek.

2.d De monteurs moeten voldoende onderricht zijn over de bij het bedrijf toegepaste (1) Voldoet

fabricaten.

2.e De monteurs moeten voldoende gereedschap hebben om hun werkzaamheden naar (10) Voldoet

behoren te kunnen uitvoeren.

3 COMMUNICATIE MET DE KLANT

De communicatie met de klant dient duidelijk, eenduidig en open te zijn.

3.a Een offerte dient te allen tijde te bevatten: (5) Voldoet niet

Ontwerpcriteria van de installatie geconformeerd aan de uitgangspunten van de klant bijv.: Voldoet niet

- het te koelen product, de te handhaven condities. Voldoet niet

Daarnaast belangrijke informatie: Voldoet

- elektrische vermogen, geplande plaats van de hoofdcomponenten van de installaties. Voldoet

Leverings-, service-, installatie-, onderhouds-, garantievoorwaarden. Voldoet

3.b Een opdracht dient te worden bevestigd met vermelding van hetgeen is overeen- (10) Voldoet

gekomen en niet danwel anders is vermeld in de offerte
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Bedrijfsnaam: Beuk Horeca B.V.
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2

4 LEVERING
3

Men moet over de middelen beschikken om te kunnen aantonen dat hetgeen is geleverd 

overeenkomt met hetgeen in de  opdrachtbevestiging is overeengekomen

4.a Men moet kunnen beschikken over een gekalibreerde temperatuurmeter. (1) Voldoet

4.b Men moet kunnen beschikken over een luchtvochtigheidsmeter. (1) Voldoet

4.c Men moet kunnen beschikken over een gekalibreerde drukmeter voor afpersen. (1) Voldoet

4.d Men moet kunnen beschikken over een luchtsnelheidsmeter. (1) Voldoet niet

5 KLACHTENBEHANDELING
3

Er moet een klachtenprocedure aanwezig zijn

5.a Registratie van alle binnenkomende klachten, de uitgevoerde opvolging en (1) Voldoet

het behaalde resultaat.

Bij structurele klachten dient men de bedrijfsprocedure navenant aan te passen.

6 INTERNE ORGANISATIE
3

Interne organisatie moet dusdanig zijn dat vergissingen worden voorkomen

6.a Er moet een organisatiestructuur zijn met taken, bevoegdheden en (1) Voldoet

verantwoordelijkheden. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het

personeel moeten zijn vastgelegd.

6.b De bedrijfsuitstraling / imago dient dusdanig te zijn dat dit het kwaliteit imago (1) Voldoet

onderschrijft, zowel in de administratieve fase als in de uitvoerende fase.

6.c Een gedragscode dient te worden gehanteerd. (1) Voldoet

6.d Leveringsvoorwaarden dienen te worden gehanteerd. (10) Voldoet

6.e NVKL logo dient correct te worden gevoerd. (10) Voldoet

6.f Het bedrijf heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. (1) Voldoet
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Kwaliteitslabel NVKL Koude Techniek

Bedrijfsnaam: Beuk Horeca B.V.

Datum audit: F-gassen cert.nr.:

Indien een administratieve controle volgt dienen herstelacties (o.v.v. uw bedrijfsnaam) te worden gezonden naar f-gassen.nl@dekra.com, fax

fax 088 96 83100 of Postbus 5185, 6802 ED Arnhem. Aan het beoordelen van herstelacties zijn administratieve kosten verbonden. 

Afwijkingen ("harde" eisen): Herstelacties: Termijn:
Er zijn geen afwijkingen ("harde" eisen).

Afwijkingen Geen Harde Eis (herstelacties niet verplicht):

3 COMMUNICATIE MET DE KLANT

3.a Een offerte dient te allen tijde te bevatten:

Ontwerpcriteria van de installatie geconformeerd aan de uitgangspunten van de klant bijv.: Op de offertes wordt de locatie en de omgevingscondities zelden vermeld.

- het te koelen product, de te handhaven condities.

4 LEVERING

4.d Men moet kunnen beschikken over een luchtsnelheidsmeter. Is niet aanwezig. Geen toepassing hiervoor.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen.
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