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Dit aanvraagformulier is geen contract. 

Aanvrager 

Bedrijfsnaam: Contactpersoon: 

Adres: Postcode + plaats: 

Telefoon: E-mail:

BTW nummer: 

Locatie van de Keuring 

Bedrijfsnaam: Contactpersoon: 

Adres: Postcode + plaats: 

Gebruiker  (indien deze niet de aanvrager is) 

Bedrijfsnaam: Contactpersoon: 

Adres: Postcode + plaats: 

Telefoon: E-mail:

Debiteur (indien deze niet de aanvrager is) 

Bedrijfsnaam: Contactpersoon: 

Adres: Postcode + plaats: 

Telefoon: E-mail:

BTW nummer: 
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Care is taken to ensure that all information provided is accurate and up to date; however, LRQA accepts no responsibility for inaccuracies in or changes 
to information.
For more information on LRQA, click here. © LRQA Group Limited 2021
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Verzoekt met betrekking tot hierna genoemde toestellen, in verband met nieuwbouw/ reparatie/ wijziging/ 
intredekeur: 

uitreiking van een verklaring van vervaardiging en eerste persproef (model CEOC); 
beoordeling en inspectie van een reparatie / wijziging; 
uitreiking van een certificaat van keuring als onafhankelijke derde partij; 
intredekeur van een Europees toestel; 
beoordeling en inspectie nieuwbouw van een toestel niet vallend onder PED; 
anders nl… 

De aanvraag heeft betrekking op een (soort toestel/aantal gelijke): 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

Toegepaste ontwerpcode: Harmonized standard EN 13445 

Harmonized standard EN 13480 

Dutch Rules for Pressure vessels (RToD) 

AD 2000  

ASME VIII, Div. 1 

PD 5500 

   NEN 3650 

Other: 

Bijzonderheden, verplicht invullen verkorte 
omschrijving te verrichten activiteiten: 

Fabrieksnummer(s)

Uw ordernummer

Itemnummer
Registernummer(s) 
Indien bekend

Plaats Datum Handtekening 
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