
F - Gassen  Certificering BRL 100 versie 2.0 , d.d. 6 juni 2019.

Bedrijfsnaam: Beuk Horeca B.V.

Straat, nummer: Atoomweg 68

Postcode: 3542 AB Plaats: Utrecht

Contactpersoon: Dhr. R. van der Made Functie:

NACE : 4320

F-Gassen reg.nr.: 11860 K.v.K. / vest.nr.: 30141953 / 000020352638

Datum eerste afgifte: 5-sep-18 Datum audit:

Soort vestiging Auditor:

1

audit:

advies afhandeling:

BRL 100 : kritieke afw. niet kritieke afw.

2.1 Bedrijfsvoering 0 0

3.2 Procedures en werkinstructies 0 0

3.3 Registraties 0 0

3.4 Instrumenten en apparaten 0 0

Opmerkingen:

Eindcontrole

Naam KI besluit:

Datum KI- besluit:

Categorie KI

cat.0 certificering / voortzetting (ondertekening CM)
cat.1 definitieve intrekking

cat.2 schorsing

cat.3 herbeoordeling corrigerende maatregelen  op locatie < 3 maanden (CAC)

cat.4 herbeoordeling nazending corrigerende maatregelen < 3 maanden (CAO)

cat.5 nazending corrigerende maatregelen + herbeoordeling bij eerstvolgend bezoek (24 mnd.)

Hoofd Koeltechniek

17 juni 2020

AFHANDELING KI

Aantal monteurs Cat. I / II

9-okt-20

Activiteiten: Installatie, onderhoud, reparatie en service van stationaire koelinstallaties in de horeca. 

Gesproken met dhr. R. van der Made (Hoofd Koeltechniek). 

Handboek BRL100 versie 2.0 en Werkinstructies volgens verordening (EU) nr. 517/2014 voldoen. Dat geldt ook 

voor de Werkbon, het Logboek, Kenplaat en Gereedschappen. 
KMR en KMB wordt in een eigen programma (Koude-Log) gedaan. 

Voldoet aan de F-Gassen Certificering BRL100 versie 2.0 
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Beuk Horeca B.V.

17-06-20 F-gassennr.: 11860

2 Algemene eisen aan onderneming
Cat. 2
Cat. 3

2.1 Bedrijfsactiviteiten

Opmerking

2.1.1 Cat. 0

2.1.2 Bedrijf voert deze werkzaamheden uit voor opdrachtgevers (derden). Cat. 0

2.1.3 De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Cat. 0

2.1.4 Cat. 0

2.1.5 Volledige uitbesteding van alle werkzaamheden wordt niet gedaan. Cat. 0

Cat. 3

2.2 Gecertificeerd personeel

Opmerking

2.2.1 Cat. 0

2.2.2 Cat. 0

Cat. 2
Cat. 3

2.3 Bedrijfsvoeringsysteem

Opmerking

2.3.1 Cat. 0

2.3.2 Beschikt de onderneming over een Beleidsverklaring en Directiebeoordeling *. Cat. 0

 - Beleidsverklaring : Datum: 18-6-2020

 - Directiebeoordeling: Datum: 18-6-2020

2.3.2 a Cat. 0

2.3.2 b Cat. 0

Beschikt de onderneming over een procedure interne kwaliteitsbewaking.

Beschikt de onderneming over een procedure interne kwaliteitsborging.

Bedrijf houdt zich bezig met één of meer van de volgende werkzaamheden: installatie, onderhoud of service, 

reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur en 

stationaire warmtepompen.

Bij uitbesteding van werkzaamheden is aantoonbaar dat de onderaannemer in het bezit is van het vereiste (en 

geledigde) certificaat.

De onderneming heeft tenminste met één gecertificeerde* persoon een arbeidsovereenkomst gesloten. (Als de 

ondernemer eenmansbedrijf is dient de eigenaar zelf over dit certificaat te beschikken.)

Het f-gassen diploma/certificaat van eigenaar/personeel heeft betrekking op dezelfde werkzaamheid als 

waarvoor het certificaat f-gassen voor ondernemingen geldt.

Kan de directie van de onderneming aantonen dat deze betrokken is bij:

- er commitment is tot continue verbetering

- voorzorgsmaatregelen worden genomen om lekkages van F-gassen te voorkomen

- naleving van wet- en regelgeving op het gebied van F-gassen wordt nagestreefd.

Heeft de onderneming een geïmplementeerde procedure waarin men bepaal de kwaliteit van de 

medewerkers, projectevaluatie, controle werkbonnen, kalibratie en controle meetapparatuur en 

het omgaan met tekortkomingen, klachten en afwijkingen.

Heeft de onderneming een organisatiestructuur waarin de medewerkers zijn vastgelegd met hun 

specifieke taken en bevoegdheden. 
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2.3.2 c Cat. 0

2.3.2 d Cat. 0

2.3.3 Heeft de onderneming een procedure voor het omgaan met tekortkomingen; Cat. 0

Heeft de onderneming een kwaliteitssysteem waarbij de documenten van de BRL100 worden 

beheerd. 
Dit omvat het periodiek beoordelen van Wet-en Regelgeving op het desbetreffende gebied, Het 

beoordelen en goedkeuren van Procedures, Werkinstructies en Formulieren door een bevoegd 

personen een overzichtelijke systematiek voor de verspreiding van deze documenten.  En de 

relevante documenten moeten beschikbaar zijn op plaatsen waar deze van toepassing zijn.

Beschikt de onderneming over een procedure inkoop en inhuur

Kan de onderneming aantonen dat het ingekochte- en ingehuurde materiaal wordt beheerst en 

geschikt is voor de installaties en/of apparatuur waaraan men werkzaamheden verricht. 

- het beoordelen van de afwijking;

- het vaststellen van de oorzaak;

- het vaststellen van de noodzaak voor corrigerende maatregelen;

- het evalueren van de effectiviteit van de getroffen maatregel;

- het beoordelen of een preventieve maatregelen nodig zijn (bij sprake van een incident);

- het vaststellen en doorvoeren van de preventieve maatregelen;

Beschik de onderneming over een procedure Documenten- en gegevensbeheer.

*): Het uitvoeren van een directiebeoordeling is niet verplicht voor ondernemingen met drie werknemers of minder, die beschikken over een certificaat f-
gassen voor personen en in het jaar waarop de directiebeoordeling betrekking heeft handelingen hebben verricht waarvoor dat certificaat verplicht is .  
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2.2.0 Cat. 0

17-06-20 11860

2.2.1 Overzicht gediplomeerd / gecertificeerd personeel

diploma: nr.:

1

2

3

4

naam: functie: 

5

6

7

88

99

1010

1111

1212

13

14

15

1612

17

18

19

209

2110

2211

2312

24

25

26

2712

28

29

30

319

3210

3311

34

35

Voldoen de F-gassen certificaten aan de juiste eisen.
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3.2 Procedures en werkinstructies

3.2.0 Cat. 0

3.2.1 Procedures

De procedures bevatten voor iedere processtap (zie bijgevoegd schema 3.1) ten minste een beschrijving van:

a. Cat. 0

b. Cat. 0

c. Cat. 0

d. Cat. 0

Daarnaast beschikt de onderneming over procedures met betrekking tot:

e. Cat. 0

f. Cat. 0

g. Cat. 0

De onderneming beschikt over schriftelijk vastgelegde procedures en werkinstructies. Het personeel van de 

onderneming dat werkzaamheden verricht is bekend met deze procedure en werkinstructie en past deze in 

de praktijk toe*.

de wijze waarop bij de oplevering de eigenaar/gebruiker van de apparatuur op schrift gestelde duidelijke 

technische informatie wordt verstrekt om correct gebruik en onderhoud of service van de apparatuur 

mogelijk te maken

de wijze waarop de exploitant van de apparatuur geattendeerd wordt op de verplichting van controle op 

doeltreffendheid van de reparatie < 1 maand

de verificatie van de certificaten van de onderaannemer als de onderneming de uitvoering van een 

werkzaamheid uitbesteedt aan een andere onderneming (zie paragraaf 2.1)

de instrumenten en apparaten waarvan gebruik wordt gemaakt en de wijze waarop controle op de goede 

werking van deze instrumenten en apparaten wordt uitgevoerd (zie ook par. 3.4).

de certificaten f-gassen voor personen waarover het personeel moet beschikken

de voorzieningen en technieken die worden toegepast om lekkage van f-gassen te voorkomen

de wijze van bijhouden van het logboek zodat gewaarborgd is dat alle in par. 3.3.1 genoemde gegevens 

in het logboek worden vermeld
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Beuk Horeca B.V.

17-06-20 11860

3.2 Procedures en werkinstructies

3.2.2 Werkinstructies

De werkinstructies hebben betrekking op: Cat. 0

a. lekdichtheidsbeproeving

b. lekkagecontrole

c. vacumeren

d. vullen apparatuur

e. verwijderen f-gas voorafgaande aan reparatie of buitengebruikstelling

f. inbedrijfstelling apparatuur

g. buitengebruikstelling van apparatuur

In de beschrijving van de werkinstructies zijn in ieder geval de volgende punten uitgewerkt: Cat. 0

- aanduiding van de situatie en het moment waarop de werkinstructie moet worden toegepast

- de voorbereiding van de uitvoering

- de instrumenten en apparaten waarvan gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering

- de te verrichten handelingen en de volgorde / situaties waarin deze worden uitgevoerd

- uitvoering van de werkzaamheid na raadpleging van het logboek

- verwijzing naar en van toepassing verklaring van normen bij de uitvoering in achtte worden genomen

- de registratie van relevante gegevens
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3.3 Registraties

Cat. 3

3.3.1 Logboek
Opmerking

3.3.1.1 Cat. 0

3.3.1.2 Cat. 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cat. 3

3.3.2 F-gassen registratie
Opmerking

3.3.2.1 Cat. 0

3.3.2.2 Cat. 0

1

2

3

4

5

6

7

8

3.3.2.3. De f-gassen registratie dient ten minste vijf jaar te worden bewaard. Cat. 0

De onderneming bewaard een kopie van het logboek ten minste 5 jaar ?

Reden van (bij)vulling, te specificeren naar nieuwbouw, retrofit of lekkage. Onder nieuwbouw wordt 

tevens verstaan: uitbreiding installatie of nominale (bij)vulling.*

Type apparaat (commerciële / industriële koeling, stationaire klimaatregelingsapparatuur / 

warmtepompen).

Datum waarop de handeling met het f-gas heeft plaatsgevonden.

Nominale (bij)vulling van het (zelfstandig circuit van het) apparaat in kilogrammen en CO2-

equivalent.*

Type f-gas dat is toegevoegd aan of teruggewonnen (commerciële benamingen van de 

stoffen mogen niet gebruikt worden).

Voorraad mutatie in kilogrammen en CO2-equivalent. Het gaat om de hoeveelheid teruggewonnen of 

bijgevulde f-gassen per zelfstandig circuit.

De in het schema 3.1 aangegeven aantekeningen worden opgenomen in het Logboek. 

De onderneming houdt een bijgewerkte (actuele) f-gassenregistratie bij van de hoeveelheid f-gassen die 

wordt toegevoegd aan en wordt teruggewonnen uit stationaire koelapparatuur, stationaire

klimaatregelingsapparatuur en stationaire warmtepompen.

Deze registratie bevat voor ieder zelfstandig circuit van apparatuur waarin f-gassen zijn toegepast, ten 

minste de volgende gegevens:

Daarnaast worden de volgende gegevens in het logboek vermeld:

codering zodat duidelijk is bij welke apparatuur het logboek hoort;

de hoeveelheid kg, CO2-equivalent en type f-gas waarmee de apparatuur is gevuld;

de hoeveelheid kg, CO2-equivalent en type f-gas dat aan de apparatuur is toegevoegd tijdens 

installatie, onderhoud of service en reparatie;

de NAW gegevens van het recycling- en of regeneratiebedrijf als de toegevoegd f-gassen gerecycled of 

geregenereerd zijn;

de hoeveelheid kg en type f-gas dat is teruggewonnen en verwijderd;

de NAW gegevens van de onderneming die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde werkzaamheden;

de data waarop lekkagecontrole zijn uitgevoerd de toegepaste methode en de resultaten van de 

controles;

de oorzaak van de lekkage als die is geconstateerd en de herstelmaatregelen die zijn genomen om 

toekomstige lekkage te voorkomen;

de naam van de gecertificeerde natuurlijke persoon die de werkzaamheden heeft verricht.

Postcode en huisnummer van de locatie waar het apparaat staat opgesteld

Reden van terugwinning, te specificeren naar retrofit, noodzakelijk voor onderhoud of

buitengebruikstelling van het (zelfstandig circuit van het) apparaat.

* Van nominale (bij)vulling is sprake als het apparaat bij levering geen of te weinig f-gas bevat en moet worden aangevuld, zonder dat er 

sprake is van lekkage.  Onder nieuwbouw wordt  tevens verstaan: uitbreiding installatie of nominale (bij)vulling.
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3.3.3 F-gassenbalans

3.3.3.1 Per type f-gas is een balans opgesteld. Cat. 0

3.3.3.2 Cat. 0

3.3.3.3 Bevat ten minste de volgende gegevens (uitgedrukt in kilogrammen): Cat. 0

- De totaal aanwezig voorraad per eerste en laatste dag van het kalenderjaar (berekend én gewogen)

- De totale hoeveelheid ingekochte f-gassen

- De totale hoeveelheid verkochte f-gassen

- De totale hoeveelheid teruggenomen f-gassen

- De totale hoeveelheid afgevoerde f-gassen

3.3.3.4 Opmerking

3.3.3.5 De f-gassenbalans wordt opgesteld volgens het onderstaande model: Cat. 0

Deze balans is over ieder kalenderjaar uiterlijk vóór 1 maart worden opgesteld.

Aangegeven moet worden wat de oorzaken zijn van de verschillen, als er een verschil is tussen de berekende 

voorraad en de werkelijke voorraad dan geeft de onderneming daarvan de redenen op

NB: De verplichting tot het jaarlijks opstellen van een f-gassenbalans heeft betrekking op 
alle f-gassen die door de onderneming zijn ingekocht, verkocht, teruggewonnen, 
(bij)gevuld en/of afgegeven voor vernietiging of regeneratie 

sprake is van lekkage. Onder nieuwbouw wordt tevens verstaan: uitbreiding installatie of nominale (bij)vulling.
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Cat. 2
3.4 Instrumenten en apparaten

Cat. 3

3.4.0 Cat. 0

Opmerking

3.4.0.1 Manometer(s). Cat. 0

- geschikt voor toegepaste f-gassen.

- nauwkeurigheid 1% van schaalmaximum

3.4.0.2 Cat. 0

-

-

-

3.4.0.3 Cat. 0

-

-

-

3.4.0.4 Cat. 0

3.4.0.5 Cat. 0

-

-

3.4.0.6 Cat. 0

-

-

3.4.0.7 Cat. 0

geschikt om de inhoud van f-gassencilinders te bepalen voor het bijhouden van de f-

gassenregistratie
4

nauwkeurigheid ten minste 0,1 kg voor f-gassencilinders met een inhoud van minder

dan 30 kg en ten minste 1,0 kg voor f-gassencilinders met een inhoud

van 30 kg of meer
5

een absolute druk kleiner dan 270 Pa kan worden afgelezen of waargenomen

Vacuümpomp en -meter.

nauwkeurigheid: ± 10% van de waarde

Afzuigpomp/afzuigunit welke voor handelingen op het gebied van HFK’s of HCFK’s de vereiste

druk van < 0,3 bar bereiken.

De onderneming draagt er zorg voor dat het personeel voor de uitvoering van een werkzaamheid de 

beschikking heeft over de hieronder weergegeven instrumenten en apparaten.

Draagbaar gasdetectietoestel (lekdetectietoestel).

Thermometer.

Weegapparatuur voor f-gassencilinders. 

Zeepoplossing, ultraviolet oplichtende detectievloeistof
3
 en een ultraviolet-lamp of een geschikte kleurstof 

in het circuit, een op het gebruikte f-gas afgestemd gasdetectietoestel, of andere voor specifieke f-gassen 

geschikte lekdetectie middelen.

nauwkeurigheid ± 1 graad Celsius

geschikt zijn voor het beoogde type f-gas

geschikt zijn voor het beoogde temperatuurbereik

geschikt voor controle van circuits en componenten waarvoor een risico op lekkage bestaat

geschikt voor het detecteren van f-gassen.

moet ten minste voldoen aan een detectiegrens van 5 ppm
2
.

© DEKRA januari 2018 apparatuur BRL 100 versie 1.2



F - Gassen  Certificering BRL 100 versie 2.0 , d.d. 6 juni 2019.

Beuk Horeca B.V.

17-06-20 11860

3.4.0.8 Cat. 0

- duidelijk herkenbaar voor welk type koudemiddel ze geschikt is

- duidelijk herkenbaar voor welk type koudemiddel ze bevat

- (retour)cilinders voorzien van speciale aanduiding.

- met geregenereerd f-gas voorzien van speciale aanduiding

- niet-hervulbare cilinders worden niet toegepast

3.4.0.9 Cat. 0

-

- gewenste druk dient op een manometer afleesbaar te zijn

reduceer moet aan de uittrede kant voldoende druk kunnen doorlaten passend bij de vereiste 

drukproef voor het gebruikte f-gas

F-gassencilinder en retourcilinder.

Stikstofcilinder met reduceerventiel en manometer. 

2 Verordening 1516/2007 van de EU (Basisvoorschriften lekcontroles) stelt dat lekdetectietoestellen moeten voldoen 

aan een detectiegrens van 5 g/jr. In de technische beschrijving van de fabrikant van deze toestellen is een dergelijke 

gevoeligheid opgenomen. Ten aanzien van de controle op correct functioneren is dit echter geen werkbare eis. 
Daarom wordt aangenomen dat instrumenten die bij de jaarlijkse controle een gevoeligheid hebben van 5 ppm ook 

3 Het gebruik van een UV-detectievloeistof of een geschikte kleurstof in het koelcircuit is alleen toegestaan indien de 

fabrikant van de apparatuur heeft bevestigd dat een dergelijke detectiemethode technisch bruikbaar is. Een dergelijke 

methode mag alleen worden toegepast door een persoon die gekwalificeerd is voor het uitvoeren van activiteiten 
waarbij het koelcircuit dat de gefluoreerde broeikasgassen bevat, wordt geopend. 

Het gebruik van UV-detectievloeistof is omstreden omdat deze de garantiebepalingen van de compressor kan 

aantasten. Omdat hij echter genoemd wordt in vo 1516/2007 is het wel een geaccepteerde methode. Wordt met 

name toegepast bij kleine mobiele installaties (auto of cabine-airco). Deze installatie- en onderhoudsbedrijven hebben 

echter geen certificeringplicht. 

4 Weegapparatuur moet voldoen aan de Metrologiewet. 

5 Voor f-gassencilinders met een inhoud van 100 kg of meer is een weging niet vereist en kan worden uitgegaan van 

de door de leverancier gefactureerde hoeveelheid. 
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3.4.1 Meetinstrumenten controleren op goede werking

3.4.1.1 Cat. 0

-

-

3.4.1.2 Cat. 0

Manometers en vacuümmeters

3.4.1.3a Cat. 0

3.4.1.3b Cat. 0

- kalibratiedatum van de referentiemeter;

- identificatie van de referentiemeter en het instrument/apparaat dat is getest;

- datum testmeting;

- gemeten waarden van de referentiemeter;

- gemeten waarden van het instrument/apparaat dat wordt getest;

- de geconstateerde afwijkingen;

- medewerker/persoon die de testmeting heeft uitgevoerd.

Lekdetectietoestellen

3.4.1.4 a Cat. 0

3.4.1.4 b Cat. 0

- identificatie van de lekdetectietoestellen die zijn getest;

- datum testmeting;

- beschrijving van het gebruikte lekdetectiemonsterflesje (merk, type, fabricagedatum);

- gedetecteerde waarden van de lekdetectietoestellen;

- eventueel geconstateerde afwijkingen;

- medewerker die de testmeting heeft uitgevoerd.

Van de uitgevoerde testen met behulp van een lekdetectiemonsterflesje moet een registratie worden 

bijgehouden waarbij de volgende gegevens moeten zijn vastgelegd:

Worden gecontroleerd met behulp van een lekdetectiemonsterflesje gevuld met een testgas dat voldoet 

aan de eisen die zijn omschreven in NEN-EN 14624:2012. Als het lekdetectietoestel dit testgas detecteert 

dan is daarmee de nauwkeurige werking aangetoond.

Van iedere referentiemeting wordt een registratie bijgehouden waarbij de volgende gegevens 

zijn vastgelegd:

De meetinstrumenten zijn voorzien van een unieke identificatie. 

Deze identiteit wordt vermeld op alle registraties van uitgevoerde keuringen.

Mankerende meetinstrumenten worden duidelijk als ongeschikt voor gebruik geïdentificeerd.

Worden gecontroleerd op goed functioneren door vergelijking met een gekalibreerde referentiemeter.

De meetinstrumenten worden eens in de 12 maanden worden gecontroleerd om de goede werking te 

garanderen.
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Thermometers

3.4.1.5 a Cat. 0

3.4.1.5 b Cat. 0

- identificatie van de thermometers die zijn getest;

- datum testmeting;

- gemeten waarden van de thermometers;

- eventueel geconstateerde afwijkingen;

- medewerker die de testmeting heeft uitgevoerd.

Weegschaal

3.4.1.6 a Cat. 0

3.4.1.6 b Cat. 0

- identificatie van de weegapparatuur die is getest;

- datum testweging;

- identificatie ijkgewicht, inclusief gewicht in kilogram;

- eventueel geconstateerde afwijkingen;

- medewerker die de testmeting heeft uitgevoerd.

Kalibratie van referentiemeters

3.4.1.7 a Cat. 0

3.4.1.7 b Cat. 0

3.4.1.7 c Cat. 0

3.4.1.7 d Cat. 0

3.4.1.7 e Cat. 0

Van de uitgevoerde kalibraties heeft de onderneming

bewijsmiddelen in de administratie.

Het instrument/apparaat dat als referentie wordt gebruikt is aantoonbaar binnen 12 maanden voor de 

controle gekalibreerd en zonodig geijkt. 

Deze werkwijze moet door de onderneming in een procedure zijn vastgelegd.

Dat instrument/apparaat heeft ten minste dezelfde

specificaties als het instrument/apparaat dat wordt gecontroleerd.

Wordt gecontroleerd door middel van een ijkgewicht.

Kalibratie van referentiemeters is uitgevoerd door een instelling die daartoe op grond van ISO/IEC 17025 

is geaccrediteerd door de RvA
6

Van de uitgevoerde controle moeten de volgende gegevens zijn vastgelegd:

Van de uitgevoerde controlemetingen wordt een registratie worden bijgehouden waarbij de volgende 

gegevens zijn vastgelegd:

Worden gecontroleerd door de thermometer in ijswater te houden of door vergelijking met een 

gekalibreerde referentiemeter. Als de aangegeven waarde 0 graden Celsius is dan is de thermometer 

goed.

6 Raad voor Accreditatie, bedoeld in de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie, of een andere 

bevoegde instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat, niet zijnde een 

lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag 
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3.2 Interview 1

gesproken met: Dhr. J.M. functie: Servicemonteur

onderwerp: beoordeling:

### kennis beleid Voldoet.

###

### kennis procedures en werkinstructies Voldoet.

###

### toepassing procedures en werkinstructies in de praktijk Voldoet.

###

### deskundigheid m.b.t. uit te voeren werkzaamheden Voldoet.

aanwezige apparatuur: type: ID: keuringsstatus:

#### manometersets CPS R134A/R404A/R507 analoog kal. < maart 2021

Testo 557 kal. < maart 2021

#### temperatuurmeter Therma 3 kal. < maart 2021

EBRO TTX200 kal. < februari 2020

#### afpersset (stikstof + reduceer) Gloor 0-100/40 bar n.v.t.

#### vacuümpomp ITE MK4-DS n.v.t.

## vacuümmeter CPS VG100 A kal. < maart 2021

## lekzoeker/spray/UV set CPS Leak Seeker 2 Kal. < maart 2021

## weegschaal Vetek VB2-100-EC Kal. < 17 -06-2021

## afpompunit CPS CR400 E n.v.t.

## retourcilinders 1x MIX < 10 jaar

1x R507 < 10 jaar

### koudemiddelcilinders 1xR134A/1xR449A/1xR542A < 10 jaar

1xR507 < 10 jaar

opmerkingen:
Bus (VZ-700-L) met gereedschap gezien van dhr.  

Dhr. heeft 17 jaar ervaring in de koeltechniek. Zijn werkzaamheden bestaat uit 

onderhoud, reparatie en service van stationaire koelinstallaties in de horeca. 
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6.3.2 Project beoordeling 1 Project 1

gesproken met: Dhr. R. van der Made functie: Hoofd Koeltechniek

Woonplaats: Amsterdam

Certificaat nr.: 814675

T. CO2-equivalent: 2,654

Datum uitvoering:

Monteur:

Soort installatie:

Servicebon:

Logboek:

Omschrijving:

Projectnaam:

Adres:

PC :

Werkzaamheden:

Brasserie 

W

Installatie

Stationaire koelinstallatie

Koelcel / Inst. Nr. 957711032003 
R449A

1,9 KG

Merk / type:

Type koudemiddel:

Inhoud:

Nieuwbouw koelcel op de 1e 

* Installatie afgeperst ( 15 bar/standtijd 45 min).
* Installatie gevacumeerd (1000 micron/standtijd 45 min).
* Installatie gevuld (1,9 kg R449A).
* Installatie inbedrijfgesteld en meetrapport ingevuld.
* Lekdichtheidscontrole uitgevoerd.
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6.3.2 Project beoordeling 2 Project 2

gesproken met: Dhr. R. van der Made functie: Hoofd Koeltechniek

Woonplaats: Groenekan 

Certificaat nr.: 

1,4 KG T. CO2-equivalent: 5,579

Werkzaamheden: Reparatie

Projectnaam: Tennisvereniging 
Adres: 

PC :  
Datum uitvoering:

Monteur:

Soort installatie: Stationaire koelinstallatie

Merk / type: Vriescel / Inst. Nr. 957731031001

Type koudemiddel: R507

Inhoud:

Servicebon:

Logboek:

Omschrijving:

Aggregaat vervangen en omgebouwd. 

* Installatie afgeperst ( 15 bar/standtijd 30 min).
* Installatie gevacumeerd (500 micron/standtijd 30 min).
* Installatie gevuld (1,4 kg R507).
* Installatie inbedrijfgesteld en meetrapport ingevuld.
* Lekdichtheidscontrole na reparatie uitgevoerd.
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Indien een administratieve controle volgt dienen herstelacties (o.v.v. uw bedrijfsnaam) te worden gezonden naar f-gassen.nl@dekra.com

fax 088 96 83100, Postbus 5185, 6802 ED Arnhem. Aan het beoordelen van herstelacties zijn conform de overeenkomst/offerte kosten verbonden. 

Bedrijfsnaam: Beuk Horeca B.V.

Datum audit: 17-06-20 F-gassennr.: 11860

AFWIJKINGEN: Herstelacties
Er zijn geen kritieke en niet kritieke afwijkingen.

Aandachtspunten:
Er zijn geen aandachtspunten.

Opmerkingen / toelichting:

3.3 Registraties

3.3.3 F-gassenbalans Opmerking/Toelichting.

3.3.3.4

De verschillen op de KMB 2018 en 2019 zijn ontstaan door:

* Weegverschillen.

* De werkelijke voorraad van de retourcilinders niet uitgevoerd.

* Vergissingen in registratie.

Aangegeven moet worden wat de oorzaken zijn van de verschillen, als er 

een verschil is tussen de berekende voorraad en de werkelijke voorraad 

dan geeft de onderneming daarvan de redenen op
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Koudemiddelbalans

1 2 3 6 7

R134A

R404A

R407C

R410A

R449A

R452A

R507

Mix

10

1 10

11

5

11

5

11

5

• Ontmanteling • Retrofit • Nieuwbouw • Lekkage

4 5

type koudemiddel Totale voorraad 

op 1 januari(kg.)

Totaal ingekocht 

(kg.)

Totaal teruggewonnen uit installaties (kg.)  Totaal verkocht (vullen install.) (kg.)

Activiteiten bedrijf:

Totaal afgevoerd 

t.b.v. vernietiging 

(kg.)

Totaal afgevoerd t.b.v. 

recycling (kg.)

Rxxx werkelijk 

gewogen en 

berekend

• Retrofit • Onderhoud
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Koudemiddelbalans

1 2 3 6 7

R134A

R404A

R407C

R410A

R449A

R452A

R507

Mix

10

1 10

11

5

11

5

11

5

Activiteiten bedrijf:

• LekkageRxxx werkelijk 

gewogen en 

berekend

• Retrofit • Onderhoud • Ontmanteling • Retrofit • Nieuwbouw

Totaal afgevoerd 

t.b.v.

vernietiging (kg.)

Totaal afgevoerd t.b.v. 

recycling (kg.)

4 5

type koudemiddel Totale voorraad 

op 1 januari(kg.)

Totaal ingekocht 

(kg.)

Totaal teruggewonnen uit installaties (kg.)  Totaal verkocht (vullen install.) (kg.)




