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Oprichter: Www.co-certificatie.nl een informatieve website over de implementatie van
de gasketelwet
Auteur: Meest compacte bedrijfshandboek voor de CO-certificering.
Docent: Bij KIWA inrichten van BRL K25000 bedrijfshandboeken
Leverancier: Meest complete bedrijfshandboek voor de CO-certificering.
Autoriteit: Op het gebied van inrichten van kwaliteitssystemen
Ervaring: Voormalig KIWA medewerker auditor van kwaliteitssystemen in de
installatietechniek  voormalig KIWA medewerker

Beste installateur, ,

Ik heb de vrijheid genomen om deze flyer te sturen om u kennis te laten maken met 
CO-certificatie.nl

CO-certificering die momenteel bijzonder actueel is.
CO-certificatie.nl biedt een betaalbare bedrijfshandboeken voor de CO-certificering.
CO-certificatie.nl heeft een overzichtelijke websitee.nl
CO-certificatie.nl stuurt gratis nieuwsbrieven over de gasketelwet
CO-certificering raakt iedere W-installateur

Graag stel ik me kort voor:
Erik Hafkamp:  kenner – kunner - positief - creatief – minimalist - genieter– proces denker –
behulpzaam

Voor wie is deze flyer bedoeld:
Installatiebedrijven die niet gecertificeerd zijn en geen bedrijfshandboeken bezitten
In het bijzonder ZZP’ers en eenmanszaken

Kies voor de KIWA BRL K25000 (en geen BRL 6000-25)
De BRL K25000 van KIWA is veel eenvoudiger , praktischer en compacter dan de BRL 6000-
25. Beide BRL’ en geven het zelfde resultaat, een goedkeur om werkzaamheden aan
gasverbrandingsinstallaties te mogen verrichten.

Anders gezegd: het maakt niet uit welke BRL je kiest, het eindresultaat is hetzelfde.
CO-certificatie.nl heeft bewust gekozen voor de KIWA BRL K25000 omdat deze BRL het
beste aansluit bij de werkzaamheden van de kleine installateur.
Het bedrijfshandboek van CO-certificatie.nl omvat 9 pagina’s en 15 bijlagen.

LEES ALLES OVER CO-CERTIFICERING OP
WWW.CO-CERTIFICATIE.NL

http://www.co-certificatie.nl/


Bedrijfshandboeken van CO-certificatie.nl
Bewezen resultaat, twee van de drie reeds gecertificeerde bedrijven werken met een
bedrijfshandboek van CO-certificatie.nl.
KIWA heeft het bedrijfshandboek goedgekeurd. CO-certifcatie.nl biedt 100%
slagingsgarantie bij de bedrijfsaudit door KIWA.

Gasketel Checklist App
CO-certificatie heeft de Gasketel Checklist App ontwikkeld die aansluit/ontwikkeld is
vanuit het bedrijfshandboek. De Gasketel Checklist App is een bewezen tool die te
downloaden is in de Playstore en Applestore.

Registraties van de uitgevoerde werkzaamheden worden verstuurd vanuit de app naar
een zelf gekozen mail adres. Bedrijven die geen Syntess of Enk of een ander
softwarepakket hebben, gebruiken de app als registratiemiddel van uitgevoerde
werkzaamheden.

Wat zijn de kosten?
Op de website www.co-certificatie.nl staat een bestelformulier met de exacte prijzen.

Abonneer je dan op de gratis nieuwsbrief van CO-certifcatie.nl.
Onderaan op iedere pagina van de website vindt je een registratieblok.

 

ALLE INFORMATIE OP EEN RIJTJE:

Scan de QR-codes voor meer informatie:

GASKETELWET CHECKLIST APPDE WEBSITE:

http://www.co-certificatie.nl/

