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5. Naam en contactadres van de gemachtigde.

6 Systeem al systemen voor beoordeling en verihcalie van de constantheid van de eigensc happen van het bouwproduct
volgens de CPR, bijlage V:

Systeem 2*
7. In geval prestatieverirlaring van een product dat valt onder de gesarmoniseerde standaard

De aangemelde certificatie instanhe Normec Certificalinn. dentiftcatienummer NS 1425 CPR-004B heeft
onder systemen 2 de initiële inspectie oan de productie-installatie en van de producliecontrole op de orstaltatie
uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking beoordeling en evaluatie oan de productiecontrote op zich nemen.
Op basis daarvan is het conformdefcert,ftcaat voor de productiecontrole noor de installatie verstrekt.
Certificaatnummer Faclory Production Coetrole FPC NB1425-CPR-004B
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10 De prestatieverklaring van het ie punt 1 en 2 genoemde product voldoet aan de prestalieverkiaring in pant 9.
Deze verklaring isoerslrekt onder de verantwoordelijkheid van uitsluitend de producent genoemd in pont 4
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