niederländisch

PRESTATIEVERKLARING
Nr GE101 + 103
1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Op sterkte gesorteerd Vuren, Dennen, Grenen, Europees douglas, Europees lariks met een rechthoekige doorsnede
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
De opdracht aan de productie kan worden gevonden in de levering

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de
fabrikant bepaald:
Beoogd gebruik in gebouwen en bruggen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11,
lid 5:

Gebr. Eigelshoven GmbH & Co. KG
Hauptstraße 250a
52146 Würselen
Deutschland
Tel.: +49 +2405/473230
Fax: +49 +2405/47323-40
www.holz-eigelshoven.de
info@holz-eigelshoven.de
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
geen agent

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage
V:
Systeem 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Holzforschung München, Nr. 0797 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd en heeft verstrekt. EG-Konformitätszertifikat Nr.
0797 – CPR - 0513
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie Toelichting bij de tabel:
Essentiele kenmerken

Prestaties

Geharmoniseerde
technische specificaties

gemiddelde Elasticiteitsmodulus

C 16

EN 14081: 2011

Buigsterkte

volgens EN 338 gesorteerd volgens DIN 4074-1: 2012 en
toegewezen aan sterkteklasse volgens EN 1912

Druksterkte

De toewijzing van het hout afgeleverd sterkteklassen zijn vermeld in
de bijgevoegde documenten.

Treksterkte
Afschulfsterkte

Breedtes van 50mm tot 360mm
Hoogte van 23mm tot 200mm
Lengtes tot 13m
De afmetingen van elk product is te vinden in de begeleidende
documenten.

Duurzaamheid

tegen schimmelaantasting
Duurzaamheidsklasse 5 volgens EN 350

Brandgedrag

D-s2, d0 volgens EN 14081, Bijlage C

Conserveringsmiddel behandeld
tegen biologische aanval

NPD

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen geen gevaarlijke stoffen te verklaren

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Würselen den, 29.11.2017
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(plaats en datum van afgifte)

(Rolf Eigelshoven, manager)

niederländisch

PRESTATIEVERKLARING
Nr GE105 + 106
1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Op sterkte gesorteerd Vuren, Dennen, Grenen, Europees douglas, Europees lariks met een rechthoekige doorsnede
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
De opdracht aan de productie kan worden gevonden in de levering

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de
fabrikant bepaald:
Beoogd gebruik in gebouwen en bruggen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11,
lid 5:

Gebr. Eigelshoven GmbH & Co. KG
Hauptstraße 250a
52146 Würselen
Deutschland
Tel.: +49 +2405/473230
Fax: +49 +2405/47323-40
www.holz-eigelshoven.de
info@holz-eigelshoven.de
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
geen agent

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage
V:
Systeem 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Holzforschung München, Nr. 0797 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd en heeft verstrekt. EG-Konformitätszertifikat Nr.
0797 – CPR – 0513
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie Toelichting bij de tabel:
Essentiele kenmerken

Prestaties

Geharmoniseerde
technische specificaties

gemiddelde Elasticiteitsmodulus

C 18

EN 14081: 2011

Buigsterkte

volgens EN 338 gesorteerd volgens DIN 4074-1: 2012 en
toegewezen aan sterkteklasse volgens EN 1912

Druksterkte

De toewijzing van het hout afgeleverd sterkteklassen zijn vermeld in
de bijgevoegde documenten.

Treksterkte
Afschulfsterkte

Breedtes van 50mm tot 360mm
Hoogte van 23mm tot 200mm
Lengtes tot 13m
De afmetingen van elk product is te vinden in de begeleidende
documenten.

Duurzaamheid

tegen schimmelaantasting
Duurzaamheidsklasse 5 volgens EN 350

Brandgedrag

D-s2, d0 volgens EN 14081, Bijlage C

Conserveringsmiddel behandeld
tegen biologische aanval

NPD

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen geen gevaarlijke stoffen te verklaren

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Würselen den, 29.11.2017
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(plaats en datum van afgifte)

(Rolf Eigelshoven, manager)

niederländisch

PRESTATIEVERKLARING
Nr GE102 + 104
1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Op sterkte gesorteerd Vuren, Dennen, Grenen, Europees douglas, Europees lariks met een rechthoekige doorsnede
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
De opdracht aan de productie kan worden gevonden in de levering

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de
fabrikant bepaald:
Beoogd gebruik in gebouwen en bruggen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11,
lid 5:

Gebr. Eigelshoven GmbH & Co. KG
Hauptstraße 250a
52146 Würselen
Deutschland
Tel.: +49 +2405/473230
Fax: +49 +2405/47323-40
www.holz-eigelshoven.de
info@holz-eigelshoven.de
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
geen agent

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage
V:
Systeem 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Holzforschung München, Nr. 0797 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd en heeft verstrekt. EG-Konformitätszertifikat Nr.
0797 – CPR – 0513
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie Toelichting bij de tabel:
Essentiele kenmerken

Prestaties

Geharmoniseerde
technische specificaties

gemiddelde Elasticiteitsmodulus

C 24

EN 14081: 2011

Buigsterkte

volgens EN 338 gesorteerd volgens DIN 4074-1: 2012 en
toegewezen aan sterkteklasse volgens EN 1912

Druksterkte

De toewijzing van het hout afgeleverd sterkteklassen zijn vermeld in
de bijgevoegde documenten.

Treksterkte
Afschulfsterkte

Breedtes van 50mm tot 360mm
Hoogte van 23mm tot 200mm
Lengtes tot 13m
De afmetingen van elk product is te vinden in de begeleidende
documenten.

Duurzaamheid

tegen schimmelaantasting
Duurzaamheidsklasse 5 volgens EN 350

Brandgedrag

D-s2, d0 volgens EN 14081, Bijlage C

Conserveringsmiddel behandeld
tegen biologische aanval

NPD

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen geen gevaarlijke stoffen te verklaren

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Würselen den, 29.11.2017

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(plaats en datum van afgifte)

(Rolf Eigelshoven, manager)

