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Met dit certificaat wordt verklaard dat het 

Robinia harpnet 

 

met als type aanduiding 

ROB 05.02.06 
 

geleverd door 

                                                                 Spereco Holland BV 
                                                        Doemseweg 7, 6004 RN Weert 

voldoet aan de eisen gesteld in: 

Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen 

 

is gebaseerd op volgende beoordelingscriteria 

                                             NEN-EN 1176-01:2008 NEN-EN 1176-07:2008 

 

Dit certificaat wordt afgegeven door TÜV SÜD Benelux bvba, aangewezen bij ministeriële beschikking 

van 15/12/2008, VGP/PSL 2893510 

 

Opgemaakt te: Boortmeerbeek 

Op datum van: 06.01.2016 

 

 

Naam: Koen De Maertelaere Naam: Astrid De Beukelaer 
Functie: Expert Playground Equipment Functie: Expert Playground Equipment 
Handtekening: 
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Product omschrijving 
 
Evenwichtstoestel uit robiniahout 
 
Typenummer: ROB 05.02.06 
 
Afmetingen (l x b x h): ca 3.00x0.20x1.80 m 
 
 
Toepassingen en beperkingen 
 
Dit attest heeft enkel betrekking tot het geïnspecteerde speeltoestel. 
Het rapport met nummer P-NL-15-05-720300770-06-01 bevat alle opmerkingen over dit speeltoestel. 
 
Dit certificaat respecteert de richtlijnen en maatregelen die zijn opgenomen in het logboek van de 
fabrikant. 
 
Wij houden eraan de uitbaters er attent op te maken dat zij op gepaste tijdstippen inspecties en 
onderhoud moeten uitvoeren en dit te documenteren, teneinde de toestellen en hun omgevingen in 
een goede staat te behouden. 
 
Alle referenties naar documenten van het speeltoestel ROB 05.02.06 werden gecontroleerd. 
 
Alle aanpassingen aan het geïnspecteerde speeltoestel, aan zijn samenstelling en de manier van 
samenstellen moeten voorgelegd worden aan TÜV SÜD Benelux en kunnen leiden tot een 
aanpassing van het certificaat. 
 
Het is de taak van de fabrikant en/of de leveranciers om ervoor te zorgen dat alle gefabriceerde 
speeltoestellen van hetzelfde type als beschreven in dit certificaat  conform zijn aan het model waarop 
dit certificaat gebaseerd is. 
 
Documenten 
 
Gebruikshandleiding: ROB 05.02.06  
Technisch constructie dossier: ROB 05.02.06 
 
Markering van het product 
 
Elk toestel dient te worden gemarkeerd met:  
 - Naam en adres van de leverancier 
 - Bouwjaar 
 - Type 
 
 
 
 

 

 

Einde certificaat 


