
KOMO® attest-met-productcertificaat 
SKG.0582.3074.07.NL 
  

Uitgegeven op: 11-11-2021 Vervangt: SKG.0582.3074.06.NL 

Geldig tot: 11-08-2026 Uitgegeven op: 11-08-2021 

 

 

Beoordeeld is: 
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Jazo Zevenaar BV 
aluminium deuren en veiligheidsroosters voor de 
toepassing als gevelvulling in uitwendige 
scheidingsconstructies 
 
 

Verklaring van SKG-IKOB 

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 2701: 11-05-2021 afgegeven conform het vigerende Reglement 

voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de gevelelementen worden periodiek gecontroleerd. De 

prestatie van de gevelelementen in de uitwendige scheidingsconstructie als gevelvulling zijn beoordeeld in relatie tot 

het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart 

SKG-IKOB dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat:  

• Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan: 

o de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie(s); 

o de in de BRL vastgelegde producteisen; 

mits de gevelelementen voorzien zijn van het KOMO-merk op een wijze zoals aangegeven in dit attest-met-

productcertificaat. 

• De met deze gevelelementen samengestelde gevelvullingen als uitwendige scheidingsconstructie de 

prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat. 

• Met inachtneming van het bovenstaande de gevelelementen in de toepassing als uitwendige 

scheidingsconstructie voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat opgenomen eisen van het 

Bouwbesluit mits: 

o wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie en 

toepassingsvoorwaarden; 

o de vervaardiging van de uitwendige scheidingsconstructie geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-

productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.  

 

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm en 

de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen deel uit van deze verklaring. 

 

Voor SKG-IKOB 

 

 

 

 

 

 

ir. H.A.J. van Dartel 

Certificatiemanager 
  
De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van 
deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.  

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 29 bladzijden.
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-kwaliteitssysteem 
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-product in toepassing 
Periodieke controle 

Bouwbesluit 

 

 

Certificaathouder 

Jazo Zevenaar BV 

Handelsdwarsstraat 10 

6905 DJ  Zevenaar 

T: +31 (0)316 592 911 

E: info@jazo.nl 

I:  www.jazo.nl 

 
 
 
 
 

Jazo Zevenaar BV 
stalen deuren en veiligheidsroosters voor de toepassing 
als gevelvulling in uitwendige scheidingsconstructies 
 
 

Verklaring van SKG-IKOB 

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 2701: 11-05-2021 afgegeven conform het vigerende Reglement 

voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de gevelelementen worden periodiek gecontroleerd. De 

prestatie van de gevelelementen in de uitwendige scheidingsconstructie als gevelvulling zijn beoordeeld in relatie tot 

het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart 

SKG-IKOB dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat:  

• Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan: 

o de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie(s); 

o de in de BRL vastgelegde producteisen; 

mits de gevelelementen voorzien zijn van het KOMO-merk op een wijze zoals aangegeven in dit attest-met-

productcertificaat. 

• De met deze gevelelementen samengestelde gevelvullingen als uitwendige scheidingsconstructie de 

prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat. 

• Met inachtneming van het bovenstaande de gevelelementen in de toepassing als uitwendige 

scheidingsconstructie voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat opgenomen eisen van het 

Bouwbesluit mits: 

o wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie en 

toepassingsvoorwaarden; 

o de vervaardiging van de uitwendige scheidingsconstructie geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-

productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.  

 

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm en 

de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen deel uit van deze verklaring. 

 

Voor SKG-IKOB 

 

 

 

 

 

 

ir. H.A.J. van Dartel 

Certificatiemanager 
  

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van 

deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.  

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 22 bladzijden.


