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BRL 3500 ‘De Erkende Molenmaker'
Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat

Verbij Hoogmade B.V.
voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm: BRL 3500 ‘De Erkende Molenmaker’.
De goedkeuring is afhankelijk van het blijvend voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de BRL 3500 ‘De
Erkende molenmaker’ versie 1.1, d.d. 28-06-2013, hetgeen door Kiwa periodiek zal worden beoordeeld.
Dit certificaat heeft betrekking op het werkterrein ‘molenmaken’ zijnde een bedrijf gespecialiseerd in het
bouwen, onderhouden en restaureren van Nederlandse als beschermde monumenten aangewezen
molens en de hiervoor van belang zijnde voorbereidingen, vakbekwaamheid, kwaliteitsbewaking,
procesbewaking en bedrijfsvoering. Het is een ambachtelijk bedrijf dat geregistreerd staat als
hoofdaannemer in de bouwnijverheid met grote kennis van (soorten) molens, de historische
constructiemethoden, toegepaste materialen en technieken in molens.
Een molenmaker werkt samen of treedt op als hoofdaannemer voor andere vakdisciplines, zoals
metselaars, voegers, schilders, smeden en rietdekker. Hij moet inzicht hebben in hun werkzaamheden om
het werk van deze partijen te kunnen beoordelen.
Onder de term ‘molen’, zoals hierboven gebruikt, wordt verstaan molens die gebouwd werden of worden
om een werktuig mee aan te drijven. Molens die enkel bedoeld zijn om elektriciteit mee op te wekken –
windturbines- vallen hier buiten.
Nadere informatie over het certificaat en de van toepassing zijn de eisen uit de BRL 3500 ‘De Erkende
Molenmaker’ kunt u opvragen bij de certificerende instelling. De Beoordelingsrichtlijn wordt beheerd door
de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.
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