
Bewijs van gelijkwaardigheid aan 

RAL-KEURMERK overeenkomstig RAL-GZ 951/1 

Voor zover de aanbieder voor de aan te bieden producten niet beschikt over een RAL-keurmerk, 

dient de aanbieder bij zijn aanbieding documenten en bewijzen bij te voegen zoals beschreven in de 

onderstaande checklist, om transparantie en gelijke kansen voor alle aanbieders te waarborgen. 

Worden niet alle vereiste documenten samen met de aanbieding ingediend, dan kan 

gelijkwaardigheid niet worden vastgesteld met verplichte uitsluiting van de aanbieding als gevolg. 

De documenten mogen niet ouder zijn dan 12 maanden en moeten voor elk formaat afvalcontainer, 

elke set werktuigen en elk contract afzonderlijk worden voorgelegd. 

Aanvraag door: 

Aanbieder: 

Formaat afvalcontainer: 

Rolcontainer – werktuignummer van de romp Kleur van de containerromp 

Rolcontainer – werktuignummer van de deksel Kleur containerdeksel 

Wielen: Fabrikant en omschrijving van de fabrikant 

Opmerkingen 
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CHECKLIST 
Overzicht van de vereiste documenten voor het bereiken van gelijkwaardigheid met het 

RAL-keurmerk overeenkomstig: RAL-GZ 951/1 

De documenten mogen niet ouder zijn dan 12 maanden en moeten voor elk formaat 

afvalcontainer, elke set werktuigen en elk contract afzonderlijk worden voorgelegd. 

Nr. Beschrijving          geldig 

      Ja    Nee 

De aanvullende vereisten 9 en 10 moeten garanderen dat de tijdelijke productiecontrole in verband 

met het contract gelijk gesteld kan worden aan de doorlopende RAL-GZ-productiecontroles. 
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1. Certificaat en testrapport als bewijs van goedgekeurde tests overeenkomstig DIN

EN 840 – met beschrijving van testcriteria en afgiftedatum

2. Accreditatiebewijs van het testinstituut volgens ISO/IEC 17025 – met beschrijving
van de toegestane en gebruikte testcriteria volgens DIN EN 840 en de vervaldatum 

3. Zelfcertificering van de fabrikant voor het in acht nemen van de normen

overeenkomstig RAL-GZ 951/1

4. Zelfcertificering van de CE-markering overeenkomstig 2000/14/EG door de 

fabrikant

5. Testrapport als bewijs van de GS-markering door een erkend testinstituut – met

beschrijving van de richtlijnen

6. Accreditatie oorkonde van het testinstituut –  met beschrijving van de toegestane

testcriteria voor GS-markering en vervaldatum

7. Testrapport als bewijs van goedgekeurde aanvullende tests overeenkomstig

RAL-GZ 951/1 – met beschrijving van actuele testcriteria en afgiftedatum

8. Controle contract met een geaccrediteerd testinstituut voor het in acht nemen van

de testcriteria overeenkomstig RAL-GZ 951/1

9. Testrapport(en) van het meest recente, goedgekeurde controlebezoek dat het

geaccrediteerde testinstituut heeft afgelegd volgens het controlecontract. Het

testrapport mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Het testrapport bevat de

testresultaten van de in het testinstituut uitgevoerde testen van de afvalcontainers,

evenals de resultaten van de controletest van de gedocumenteerde zelfcontrole

van de fabrikant.

10. De zelfcontrole voor de in de opdracht gespecificeerde productie moet volgens de

testvoorschriften van de RAL GZ 951/1 uitgevoerd en gedocumenteerd worden. Op

aanvraag van de opdrachtgever moeten deze documenten aan de opdrachtgever

voorgelegd worden.
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