De Stichting Raad voor Accred itatie ,
bij wet aangewezen als de nationale accred itatie-instantie voor Nederland ,
verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan :

KWR Water B.V.
Nieuwegein

De instelling heeft aangetoond in staat te zijn het organiseren van
interlaboratoriumonderzoeken op een competente wijze uit te voeren .
Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals
vastgelegd in EN ISO/IEC 17043:2010.
De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de
gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het registratienummer.
De accreditatie is van kracht, onder voorwaarde dat de instelling
blijft voldoen aan de vereisten .
De accreditatie voor registratienummer:

R 005
is verleend op 27 augustus 1996

Deze verklaring is geldig tot

1 september 2024
Het bestuur van de Raad voor Accreditatie,
namens deze

De Stichting Raad voor Accreditatie is ondertekenaar van de European co-operation tor Accreditation (EA)
Multilateral Agreement voor accreditatie in dit werkgebied .

The Dutch Accreditation Council RvA, by law appointed as
the national accreditation body fo r The Netherlands ,
hereby declares that accreditation has been granted to:

KWR Water B.V.
Nieuwegein

The organisation has demonstrated to be able to organize proficiency tests in a
competent manner.
This accreditation is based on an assessment against the requirements
as laid down in EN ISO/IEC 17043:2010.
The accreditation covers the activities as specified in the authorized
annex bearing the registration number.
The accred itation is valid provided that the organisation
continues to meet the requirements .
The accreditation with registration number:

R 005
is granted on 27 August 1996

This declaration is valid until

1 September 2024
The board of the Dutch Accreditation Council ,
on its behalf,
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The Dutch Accreditation Council (RvA) is a signatory of the European co-operation tor Accreditation (EA)
Multilateral Agreement for accreditation in this field .

