Nederlandse Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016
NL OVEREENSTEMMINGSBEOORDELINGSINSTANTIE

WIJZIGING EN/OF REPARATIE
OVEREENKOMSTIG HET
AANVRAAG WIJZIGING
AANVRAAG REPARATIE
AANVRAAG OFFERTE

WARENWETBESLUIT DRUKAPPARATUUR 2016, ART.26(NL)
/
/
/

APPLICATION MODIFICATION
APPLICATION REPAIR

APPLICATION QUOTATION
(INFORMATIE VAN DE KLANT INFORMATION TO BE SUPPLIED BY THE CUSTOMER):
Naam gebruiker:

(INFO BY DNV GL1)

{gebruiker naam}

(NL)

Name user

Adres:
Address

Contact person(s):
Ref. klant Client ref:
Fabr.nr. Manuf s/n.:
Equipm. Naam

{adres}
{adres}
{manuf. PC & place / Country}
{country}
{name}
{ref. no}
{manuf. wo. no.}
{eq. name}

Tel.no.

{tel.no.}

E-mail:
{e-mail}
Taalkeuze Language Cert./rep.
EN
NL /Corresp.
Vervaardigingsjaar Year of fabrication {fabr.year}
Equip. Item no./id. {ref. no}

EN

NL

Product type Type of product:
Drukvat Pressure Vessel
Installatieleiding Piping
Door vuur of andere bron
verwarmde stoomgenerator

Appendage drukapparaat

Anders:

Pressure accessory

Other

Veiligheidsappendage

Zie bijlage(n) See attachment(s)

Safety accessory

Samenstel Drukapparatuur

Fired or heated pressure
equipment steam generator

Assembly

Plaats opstellingen/ beoordeling
Location equipm.& assessment

Drukapparatuur/druksamenstel
categorie Pressure Equipm/-Assembly

...

Tabel

..

Table

category

Ontwerpnorm/-code
Oorspronkelijke

Product Standard

Originally

Voor de reparatie of wijziging
For repair or modification

Aanvraag documenten Application documents
Verklaring van Ingebruikneming
(incl. aant.bl.) Declaration of Taking In-service

als bijlage/
as attachment

Verklaring van Herkeuring:

als bijlage

Declaration of Re-Assessment

as attachment

Vergunning, VGB, etc (< 1 aug 2005)

als bijlage

ter plaatse beschikbaar ,afgegeven op {date issue} door {NL-CBI naam}
local available
,geldig tot valid {date valid}
ter plaatse beschikbaar ,afgegeven op {date issue} door {NL-CBI naam}
local available
,geldig tot valid {date valid}

Dutch license, VGB. Etc (< 1 aug 2005)

as attachment

ter plaatse beschikbaar ,afgegeven op {date issue} door {NL-CBI naam}
local available
,geldig tot valid {date valid}

Wijzigingsplan vlgs. PRD

als bijlage

ter beoordeling

Modification plan acc PRD

as attachment

for assessment

already approved on

Aanvraagformulier ISI-NL-PE-4-F1-PED (bij wijziging ontwerpconditie)
Application form (when adjusted design condition)

als bijlage

Repair plan acc. PRD

as attachment

Test & Inspectieplan

als bijlage

Test & Inspection plan

as attachment

Aanvullende documenten

ter plaatse beschikbaar

Andere informatie

by

als bijlage
as attachment

Reparatieplan vlgs. PRD

Additional documents

reeds goedgekeurd op {date issue} door {DNV GL}

ter beoordeling
for assessment

already approved on

ter beoordeling
for assessment

local available

reeds goedgekeurd op {date issue} door {DNV GL}
by

reeds goedgekeurd op {date issue} door {DNV GL}
already approved on

by

als bijlage:
as attachment

Other information

Ondergetekende verklaart hiermee dat de vertstrekte informatie juist is en dat dezelde aanvraag niet bij een andere instelling is
of wordt ingediend. (Deze paragraaf is van toepassing bij toepassing als aanvraagformulier).
The undersigned hereby declares that the information given in this document is correct, and that the same application has not been lodged with any
other body. (This paragraph shall be applicable if this form is to be used as Application form).

Aanvrager heeft begrepen dat DNV GL het recht heeft om haar diensten in rekening te brengen, ook indien de aangevraagde
apparatuur niet voldoet aan de eisen. (Deze paragraaf is van toepassing bij toepassing als aanvraagformulier).
It is understood that DNV GL has the right to charge for its services also in cases when the equipment proves not to be in accordance with the
requirements. (This paragraph is only applicable if this form is to be used as Application form).

Handtekening:
Signature
Naam (in blokletters):
Name (in block capitals)
Woonplaats
Place

Datum:
Date

AANGEWEZEN NL OVEREENSTEMMINGSBEOORDELINGSINSTANTIE

*1: NL – DNV GL BUSINESS ASSURANCE B.V. – ZWOLSEWEG 1, NL - 2994 LB BARENDRECHT / POSTBUS 9599, NL – 3007 AN ROTTERDAM
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