
 

 
Certificaat nr. 1176-CPR-00S/356 

Prestatieverklaring 

Nr. 1176-356-1 

1. Unieke identificatie Geprefabriceerde geribde dakelementen van voorgespannen beton 

volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening. 

2. Aanduiding Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en 

een elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende 

project opgestelde tekeningen. 

3. Toepassing Dakelement in gebouwen 

4. Naam en contact fabrikant Valcke Prefab Beton nv 

Rodenbachstraat 72 

8908 Vlamertinge 

5. Naam en contactadres gemachtigde Niet van toepassing 

6. Systeem voor beoordeling en verificatie 

van de prestatiebestendigheid 

2+ 

7. Activiteit van de aangemelde 

certificatie-instantie zoals vereist in de 

geharmoniseerde norm 

De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder 

systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 

productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het 

conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt. 

8. Europese Technische beoordeling Niet van toepassing 

9. Aangegeven prestatie:  

Essentiële kenmerken Prestaties Europees beoordelingsdocument 

Sterkteklasse beton Min. C45/55 EN 13224 artikel 4.2 

Wapeningsstaal Zie ontwerpdossier EN 13369 artikel 4.1.3 

Voorspanstaal Zie ontwerpdossier  EN 13369 artikel 4.1.4 

Mechanische sterkte Zie ontwerpdossier  

Brandweerstand Zie ontwerpdossier  

Duurzaamheid Zie ontwerpdossier EN 13224 artikel 4.3.7 

Geometrische kenmerken Zie ontwerpdossier EN 13224 artikel 4.3.1 en H8 

Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 13224 

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. 

 

Vlamertinge, 11 december 2015 

Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. 

CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder 

 

   
Beheer: kwaliteitsmanager Versie: 2 Datum: 11 december 2015 



 

 
Certificaat nr. 1176-CPR-00S/356 

Prestatieverklaring 

Nr. 1176-356-2 

1. Unieke identificatie Geprefabriceerde lijnvormige dragende elementen van gewapend beton 

volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening. 

2. Aanduiding Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en 

een elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende 

project opgestelde tekeningen. 

3. Toepassing Dragende balken en kolommen in gebouwen 

4. Naam en contact fabrikant Valcke Prefab Beton nv 

Rodenbachstraat 72 

8908 Vlamertinge 

5. Naam en contactadres gemachtigde Niet van toepassing 

6. Systeem voor beoordeling en verificatie 

van de prestatiebestendigheid 

2+ 

7. Activiteit van de aangemelde 

certificatie-instantie zoals vereist in de 

geharmoniseerde norm 

De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder 

systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 

productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het 

conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt. 

8. Europese Technische beoordeling Niet van toepassing 

9. Aangegeven prestatie:  

Essentiële kenmerken Prestaties Europees beoordelingsdocument 

Sterkteklasse beton Min. C35/45 EN 13225 artikel 4.2 

Wapeningsstaal Zie ontwerpdossier EN 13369 artikel 4.1.3 

Voorspanstaal Geen prestatie bepaald  

Mechanische sterkte Zie ontwerpdossier  

Brandweerstand Zie ontwerpdossier  

Gevaarlijke bestanddelen Geen prestatie bepaald  

Duurzaamheid Zie ontwerpdossier EN 13225 artikel 4.3.7 

Geometrische kenmerken Zie ontwerpdossier EN 13225 artikel 4.3.1 en H8 

Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 13225 

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. 

 

Vlamertinge, 11 december 2015 

Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. 

CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder 

 

   
Beheer: kwaliteitsmanager Versie: 2 Datum: 11 december 2015 



 

 
Certificaat nr. 1176-CPR-00S/356 

Prestatieverklaring 

Nr. 1176-356-3 

1. Unieke identificatie Geprefabriceerde lijnvormige dragende elementen van voorgespannen 

beton volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde 

tekening. 

2. Aanduiding Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en 

een elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende 

project opgestelde tekeningen. 

3. Toepassing Dragende balken, gordingen en goten in gebouwen 

4. Naam en contact fabrikant Valcke Prefab Beton nv 

Rodenbachstraat 72 

8908 Vlamertinge 

5. Naam en contactadres gemachtigde Niet van toepassing 

6. Systeem voor beoordeling en verificatie 

van de prestatiebestendigheid 

2+ 

7. Activiteit van de aangemelde 

certificatie-instantie zoals vereist in de 

geharmoniseerde norm 

De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder 

systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 

productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het 

conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt. 

8. Europese Technische beoordeling Niet van toepassing 

9. Aangegeven prestatie:  

Essentiële kenmerken Prestaties Europees beoordelingsdocument 

Sterkteklasse beton Min. C30/37 EN 13225 artikel 4.2 

Wapeningsstaal Zie ontwerpdossier EN 13369 artikel 4.1.3 

Voorspanstaal Zie ontwerpdossier EN 13369 artikel 4.1.4 

Mechanische sterkte Zie ontwerpdossier  

Brandweerstand Zie ontwerpdossier  

Gevaarlijke bestanddelen NPD  

Duurzaamheid Zie ontwerpdossier EN 13225 artikel 4.3.7 

Geometrische kenmerken Zie ontwerpdossier EN 13225 artikel 4.3.1 en H8 

Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 13225 

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. 

 

Vlamertinge, 11 december 2015 

Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. 

CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder 

 

   
Beheer: kwaliteitsmanager Versie: 2 Datum: 11 december 2015 



 

 
Certificaat nr. 1176-CPR-00S/356 

Prestatieverklaring 

Nr. 1176-356-4 

1. Unieke identificatie Geprefabriceerde holle vloerelementen van voorgespannen beton 

volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening. 

2. Aanduiding Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en 

een elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende 

project opgestelde tekeningen. 

3. Toepassing Dragende vloerelementen in gebouwen 

4. Naam en contact fabrikant Valcke Prefab Beton nv 

Rodenbachstraat 72 

8908 Vlamertinge 

5. Naam en contactadres gemachtigde Niet van toepassing 

6. Systeem voor beoordeling en verificatie 

van de prestatiebestendigheid 

2+ 

7. Activiteit van de aangemelde 

certificatie-instantie zoals vereist in de 

geharmoniseerde norm 

De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder 

systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 

productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het 

conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt. 

8. Europese Technische beoordeling Niet van toepassing 

9. Aangegeven prestatie:  

Essentiële kenmerken Prestaties Europees beoordelingsdocument 

Sterkteklasse beton Min. C45/55 EN 1168 artikel 4.2 

Wapeningsstaal Zie ontwerpdossier EN 13369 artikel 4.1.3 

Voorspanstaal Zie ontwerpdossier EN 13369 artikel 4.1.4 

Mechanische sterkte Zie ontwerpdossier  

Brandweerstand Zie ontwerpdossier  

Geluidsisolatie Geen prestatie bepaald  

Duurzaamheid Zie ontwerpdossier EN 1168 artikel 4.3.7 

Geometrische kenmerken Zie ontwerpdossier EN 1168 artikel 4.3.1 en H8 

Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 1168 

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. 

 

Vlamertinge, 6 december 2013 

Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. 

CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder 

 

   
Beheer: kwaliteitsmanager Versie: 1 Datum: 6 december 2013 



 

 
Certificaat nr. 1176-CPR-00S/356 

Prestatieverklaring 

Nr. 1176-356-5 

1. Unieke identificatie Geprefabriceerde dragende wandelementen van gewapend beton 

volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening. 

2. Aanduiding Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en 

een elementnummer 

3. Toepassing Dragende wandelementen in gebouwen 

4. Naam en contact fabrikant Valcke Prefab Beton nv 

Rodenbachstraat 72 

8908 Vlamertinge 

5. Naam en contactadres gemachtigde Niet van toepassing 

6. Systeem voor beoordeling en verificatie 

van de prestatiebestendigheid 

2+ 

7. Activiteit van de aangemelde 

certificatie-instantie zoals vereist in de 

geharmoniseerde norm 

De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder 

systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 

productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het 

conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt. 

8. Europese Technische beoordeling Niet van toepassing 

9. Aangegeven prestatie:  

Essentiële kenmerken Prestaties Europees beoordelingsdocument 

Sterkteklasse beton Min. C35/45 EN 14992 artikel 4.2 

Wapeningsstaal Zie ontwerpdossier EN 13369 artikel 4.1.3 

Voorspanstaal Geen prestatie bepaald  

Mechanische sterkte Zie ontwerpdossier  

Brandweerstand Zie ontwerpdossier  

Brandreactie NPD  

Akoestische isolatie NPD  

Thermische weerstand NPD  

Duurzaamheid Zie ontwerpdossier EN 14992 artikel 4.3.7 

Geometrische kenmerken Zie ontwerpdossier 

Maattolerantie klasse B 

EN 14992 artikel 4.3.1 en H8 

Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 14992 

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. 

 

Vlamertinge, 30 juni 2017 

Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. 

CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder 

 

   
Beheer: kwaliteitsmanager Versie: 3 Datum: 30 juni 2017 



 

 
Certificaat nr. 1176-CPR-00S/356 

Prestatieverklaring 

Nr. 1176-356-6 

1. Unieke identificatie Geprefabriceerde dragende wandelementen van voorgespannen beton 

volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening. 

2. Aanduiding Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en 

een elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende 

project opgestelde tekeningen. 

3. Toepassing Dragende wandelementen in gebouwen 

4. Naam en contact fabrikant Valcke Prefab Beton nv 

Rodenbachstraat 72 

8908 Vlamertinge 

5. Naam en contactadres gemachtigde Niet van toepassing 

6. Systeem voor beoordeling en verificatie 

van de prestatiebestendigheid 

2+ 

7. Activiteit van de aangemelde 

certificatie-instantie zoals vereist in de 

geharmoniseerde norm 

De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder 

systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 

productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het 

conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt. 

8. Europese Technische beoordeling Niet van toepassing 

9. Aangegeven prestatie:  

Essentiële kenmerken Prestaties Europees beoordelingsdocument 

Sterkteklasse beton Min. C35/45 EN 14992 artikel 4.2 

Wapeningsstaal Zie ontwerpdossier EN 13369 artikel 4.1.3 

Voorspanstaal Zie ontwerpdossier EN 13369 artikel 4.1.4 

Mechanische sterkte Zie ontwerpdossier  

Brandweerstand Zie ontwerpdossier  

Brandreactie NPD  

Geluidsisolatie NPD  

Thermische weerstand NPD  

Duurzaamheid Zie ontwerpdossier EN 14992 artikel 4.3.7 

Geometrische kenmerken Zie ontwerpdossier EN 14992 artikel 4.3.1 en H8 

Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 14992 

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. 

 

Vlamertinge, 11 december 2015 

Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. 

CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder 

 

   
Beheer: kwaliteitsmanager Versie: 2 Datum: 11 december 2015 



 

 
Certificaat nr. 1176-CPR-00S/356 

Prestatieverklaring 

Nr. 1176-356-7 

1. Unieke identificatie Geprefabriceerde trappen van gewapend beton volgens op projectniveau 

door de opdrachtgever goedgekeurde tekening. 

2. Aanduiding Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en 

een elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende 

project opgestelde tekeningen. 

3. Toepassing Trappen in gebouwen 

4. Naam en contact fabrikant Valcke Prefab Beton nv 

Rodenbachstraat 72 

8908 Vlamertinge 

5. Naam en contactadres gemachtigde Niet van toepassing 

6. Systeem voor beoordeling en verificatie 

van de prestatiebestendigheid 

2+ 

7. Activiteit van de aangemelde 

certificatie-instantie zoals vereist in de 

geharmoniseerde norm 

De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder 

systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 

productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het 

conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt. 

8. Europese Technische beoordeling Niet van toepassing 

9. Aangegeven prestatie:  

Essentiële kenmerken Prestaties Europees beoordelingsdocument 

Sterkteklasse beton Min. C35/45 (zie ontwerpdossier) EN 14843 artikel 4.2 

Wapeningsstaal BE 500 EN 13369 artikel 4.1.3 

Transmissie contactgeluiden NPD  

Mechanische sterkte Zie ontwerpdossier  

Brandweerstand Zie ontwerpdossier  

Brandreactie NPD  

Geluidsisolatie NPD  

Duurzaamheid Zie ontwerpdossier EN 14843 artikel 4.3.7 

Geometrische kenmerken Zie ontwerpdossier EN 14843 artikel 4.3.1 

Verklaring is opgesteld volgens methode 2 of methode 3a in annex ZA van EN 14843 

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. 

 

Vlamertinge, 20 augustus 2017 

Voor VALCKE PREFAB BETON N.V. 

CARLOS VALCKE, Afgevaardigd bestuurder 

 

   
Beheer: kwaliteitsmanager Versie: 1 Datum: 20 augustus 2017 
   


