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Regeling Erkenning Installateurs tanks en leidingen voor drukhoudende opslag 

van LPG, propaan, butaan, DME en aardgas (REIP) 

 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Met dit op basis van BRL-K901/03 "Regeling Erkenning Installateurs tanks en leidingen voor 

drukhoudende opslag van LPG, propaan, butaan, DME en aardgas (REIP)" d.d. 2011-10-15, inclusief 

wijzigingsbladen d.d. 2012-09-17, 2014-01-31 en 2015-09-18, conform het Kiwa-Reglement voor 

Productcertificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat 

dat de door 

TSG Netherlands 
verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties 

voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht 

conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in 

de BRL zijn vastgelegd. 

 

 

 

 
Luc Leroy 

Kiwa 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Leverancier 

Technical Services Group Netherlands B.V.  

Laan van Londen 120 

3317 DA  DORDRECHT 

Postbus 8187 

3301 CD  DORDRECHT 

Tel. 088-1471500 

sales.dordrecht@tsgnortheurope.com 

www.tsg-solutions.nl 

 

 

Handelsnaam 

TSG Netherlands 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK  

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

Certificatieproces  

bestaat uit initiële en  

periodieke beoordeling  

van: 

• kwaliteitssysteem 

• proces 
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Regeling Erkenning Installateurs tanks en leidingen voor drukhoudende opslag van 

LPG, propaan, butaan, DME en aardgas (REIP) 
 
 

 

PROCESSPECIFICATIE 

Het proces betreft: 

het bouwen van en verrichten van werkzaamheden aan LPG-opslaginstallaties of delen daarvan en indien noodzakelijk het aanbrengen van 

kathodische bescherming (magnesium anode) op deze installaties en de daarbij behorende voorziening. Hieronder worden niet alleen 

nieuwbouwwerkzaamheden verstaan maar ook aanpassingen of het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. 

 

TOEPASSING EN GEBRUIK 

Het proces heeft betrekking op het bouwen, onderhouden en repareren van ondergrondse en ingeterpte stalen opslaginstallaties voor 

samengeperste gassen zoals LPG, propaan, butaan, DME en aardgas en/of ondergrondse stalen installatiedelen daarvan, zoals bijvoorbeeld 

leidingen. Het betreft verder het onderdeel bekleding, de bijbehorende grondwerkzaamheden en indien noodzakelijk het aanbrengen van 

kathodische bescherming (magnesium anode) op deze installaties en de daarbij behorende voorzieningen. Het bouwen omvat ook het bijplaatsen 

van installatieonderdelen. 

 

Deze certificatieregeling is o.a. in overeenstemming met de bepaling uit de Wet Milieubeheer en de daaruit voortvloeiende voorschriften. 

 

INSTALLATIECERTIFICAAT  PICTOGRAM 

Na afloop van de verrichte werkzaamheden dient voor alle 

nieuwbouw- en herstelwerkzaamheden een installatiecertificaat te 

worden afgegeven. 

 

Verplichte aanduidingen op het installatiecertificaat betreffen: 

• het pictogram zoals rechts staat aangegeven; 

• registratie door Kiwa; 

• omvang van de installatiewerkzaamheden; 

• gegevens opdrachtgever; 

• gegevens plaats van de installatie; 

• gegevens installateur. 

 

 Het gecertificeerde tankinstallatiebedrijf mag gebruik  

maken van onderstaand pictogram commerciële doeleinden:  

 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 

 

• Stel door visuele beoordeling vast of: 
o geleverd is wat is overeengekomen; 
o het merk en wijze van merken juist zijn; 
o de producten geen zichtbare gebreken vertonen als 

gevolg van transport en dergelijke. 

 

• Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring 
overgaat, neem dan contact op met: 
o Leverancier; 
o Kiwa Nederland B.V. 

 • Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport 
de verwerkingsrichtlijnen van de producent. 
 

• Indien tijdens het bodemonderzoek verontreiniging 
wordt geconstateerd dient het Bevoegd Gezag hiervan 
in kennis te worden gesteld. 

 

• Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg 
hiertoe: www.kiwa.nl. 

 

 

 

 


