Verklaring
Lloyd’s Register Nederland B.V. verklaart dat,
in het kader van haar delegatiebevoegdheid zoals beschreven in
het ADR par. 1.8.7.6 en 6.2.2.7.7 en bijlage 3 van het VLG,
voor de periode van 1 januari 2016 t/m 31 december 2018,
de volgende bevoegdheid is verleend aan:

Verhaaf B.V.
Te Veghel
De bevoegdheid heeft betrekking op het in eigen beheer keuren en
kenmerken van gasflessen, conform definitie ADR 1.2.1 en het WBDA.
Het betreft uitsluitend gasflessen die binnen het eigen bedrijf
gereconditioneerd zijn, met inachtneming
van het ADR en de in de overeenkomst geformuleerde criteria.
Geregistreerd kenmerk: V V (in elkaar verweven)
Van het voorgaande zijn uitgesloten de gasflessen voorzien van een π
keurmerk conform het gestelde in de Richtlijn 2010/35/EG en/of een
markering van overeenstemming bepaald bij de Richtlijnen 84/525/EEG,
84/526/EEG of 84/527/EEG.
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