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GASTEC QA is een kwaliteitskeurmerk dat kan terugvallen op een rijke ervaring, opgebouwd binnen de gasbranche in
Nederland. Alle GASTEC QA keuringseisen zijn opgesteld en goedgekeurd door bedrijven afkomstig uit de volle breedte van
de gasbranche en volgen de Nederlandse regelgeving voor gasinstallaties op de voet. En hoewel het een vrijwillig
kwaliteitskeurmerk is, wordt het GASTEC QA merk beschouwd als het perfecte middel om de kwaliteit en veiligheid van een
product op een volledig onafhankelijke manier aan te kunnen tonen.

Gerelateerde producten
QA Keuringseisen

Voor wie?

QA Keuringseisen: Leidingen
Fabrikanten, netbeheerders, vertegenwoordigers, retailers, aannemers en installateurs.
QA Keuringseisen: Afsluiters
& Kranen
QA Keuringseisen:
Koppelingen
QA Keuringseisen: Overige
Lasonderzoek van PE
leidingsystemen

Wanneer is het nodig?
GASTEC QA (Quality Approved) is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk dat exclusief door Kiwa Nederland B.V. wordt
uitgegeven. Het GASTEC QA merk op een gasproduct is de verklaring van de fabrikant dat haar product voldoet aan de
hoogste eisen met betrekking tot kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. Wilt u als gebruiker van gasproducten absolute
zekerheid, gebruik dan GASTEC QA gekeurde producten.
GASTEC QA is voor een breed scala aan producten beschikbaar;
• binnen en buitenleidingen
• Koppelingen
• Afsluiters & Kranen
• meet en regelapparatuur
• gastoestellen en –apparatuur (specials zoals combisteamers, frituren en hogedrukreinigers)
• rookgasafvoersystemen (met of zonder luchttoevoersysteem) & gas als warmtebron
• halffabrikaten
• Overige

Processtappen
Bent u leverancier, dan is de route om tot het GASTEC QA merk te komen als volgt:

Op basis van uw aanvraag doet Kiwa Nederland B.V. u een aanbieding waarin alle relevante informatie terug is te vinden,
waaronder het keuringstestprogramma, de benodigde monsters en de planning. Hierbij wordt tevens rekening gehouden
met testresultaten die u reeds bij andere geaccrediteerde testinstituten behaald hebt.
Nadat uw product het keuringstestprogramma succesvol heeft doorstaan, stelt Kiwa Nederland B.V. een GASTEC QA
contract op. Na ondertekening van het contract door beide partijen, ontvangt u het volledige keuringsrapport en het GASTEC
QA certificaat. Vanaf dat moment kunt u al uw GASTEC QA goedgekeurde producten van het GASTEC QA logo of woordmerk
voorzien.
Alle vastgelegde afspraken zijn te vinden op de pagina publicaties van Kiwa bij de Algemene Voorwaarden voor het
uitvoeren van opdrachten 2014 en aanvullend het Kiwa Reglement voor Certificatie 2017.
Wijzigingen betreffende Keuringseisen/Beoordelingsrichtlijnen staan vermeld op de pagina Wijzigingen BRL's.
Een belangrijk onderdeel van het GASTEC QA contract is de productie en productcontrole.
Kiwa Nederland B.V. bezoekt de leverancier en/of de productieplaats om een audit op de productie van de gekeurde
producten uit te voeren.
Verdeeld over de bezoeken zal het onderstaande programma jaarlijks worden gehanteerd:
Controle van kalibratie status beproevingsapparatuur
Ingangscontrole grondstoffen/onderdelen
Controle eindproduct (testen/metingen)
Controle tijdens productie (testen/metingen)
Procedure voor producten met afwijkingen
Opslag en (intern) transport product
Klachten afhandeling.
Tevens worden dan steekproefsgewijs producten gekozen, waarop vervolgens bij Kiwa Nederland B.V. proeven worden

uitgevoerd.
Het aantal controlebezoeken/audits per jaar is vastgesteld in de keuringseis van het desbetreffende product. Hierin staan
tevens de eisen omtrent het kwaliteitssysteem beschreven.

