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OVEREENKOMST 

 

 

 

 

TUSSEN 

GP WAPENING BV 

Agrobaan 4a 

NL-5813EB YSSELSTEYN  

 

enerzijds, 

 

en OCBS anderzijds, wordt het volgende overeengekomen : 

 

 

1 ARTIKEL 1 

De machtiging tot gebruik van het BENOR-merk voor betonstaal van de staalsoorten en kwaliteiten met 

een gewaarborgde elasticiteitsgrens van ten minste 400 N/mm² volgens NBN A 24 – 301 tot 304 en de 

PTV 302 tot 308 en met de diameters opgenomen in de genoemde normen, wordt door het OCBS 

verleend aan: 

 

GP WAPENING BV  

 

als “VERDELER - BEWERKER VAN BENORPRODUCTEN” voor de producten volgens hieronder 

certificaat, vanaf de eerste werkdag volgend op de datum van de op huidige overeenkomst laatst 

aangebrachte handtekening: 

« BENOR F 633 » 

mailto:ocbs@ocab-ocbs.com
http://www.ocab-ocbs.com/
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Deze machtiging wordt verleend in het kader van het mandaat dat aan het OCBS door BENOR VSZ 

werd toevertrouwd, overeenkomstig het Reglement op het gebruik en het toezicht op het gebruik van 

het BENOR-merk en het Algemeen reglement voor het beheer van het BENOR-merk en 

overeenkomstig het Bijzonder Reglement voor gebruik van en voor controle op het BENOR-MERK in 

de sector van het  betonstaal. 

 

Deze machtiging wordt verleend voor een termijn van drie jaar onder voorbehoud van de voorziene 

maatregelen die onder de hierboven gemelde reglementen in acht worden genomen en maken deel van 

de huidige overeenkomst.  

 

Wanneer de bepalingen van deze reglementen niet in acht worden genomen, mag het OCBS, na 

schriftelijke verwittiging, per aangetekend schrijven de machtiging tot gebruik van het BENOR-merk 

opschorten of intrekken voor alle of voor sommige van zijn producten. Hetzelfde geldt indien de 

VERDELER - BEWERKER VAN BENORPRODUCTEN niet ten gepaste tijde de vastgestelde bijdragen 

betaalt die beschreven zijn in het tarief van de honoraria. 

 

Bijgevolg verbindt de VERDELER - BEWERKER VAN BENORPRODUCTEN zich ertoe het OCBS te 

vrijwaren van elke - zowel minnelijke als gerechtelijke - klacht uitgaan de van derden over om het even 

welke schade, die voortvloeit uit het nier naleven van de criteria die in de hiervoor vermelde normen 

voorgeschreven zijn. 

 

Behoudens een schriftelijke verzaking drie maand voor de afloop van deze tijdspanne, wordt deze 

overeenkomst met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde tijdsduur vernieuwd en zo verder. 

2 ARTIKEL 2 

Het Toepassingsreglement van het BENOR-merk in de sector van de staalproducten voor gewapend 

beton - Controlemodaliteiten toepasselijk op de “Gebruikers van het Merk” - Buig- en vlechtcentrales 

(document nr. 500), evenals de PTV nr. 306 – Bewerken van betonstaal (rechten, knippen, plooien, 

schikken en lassen) alsook het Reglement op het gebruik en het toezicht op het gebruik van het BENOR-

merk en het Algemeen reglement voor het beheer van het BENOR-merk maken onverbrekelijk deel uit 

van deze overeenkomst. De fabrikant gaat ermee akkoord dat de certificatie-instelling gemakkelijk 

toegang zal krijgen tot het personeel en de installaties van de fabrikant waar nodig, om de in dit contract 

voorziene prestaties van de certificatie instelling te verzekeren. Bij een eerste audit of een 

opvolgingsaudit, staat de fabrikant de toegang tot zijn lokalen aan één of meer personen vreemde aan 

OCBS of aan de keuringsinstelling toe, voor zover de noodzaak van hun aanwezigheid gerechtvaardigd 

wordt in het kader van de accreditatie van OCBS of van de keuringsinstelling, of van de certificatie in 

kwestie, en dat deze personen een vertrouwelijkheidsverklaring hebben ondertekend. Als het product 

wijzigingen ten gevolge van de fabrikant ondergaat, is deze verplicht om OCBS hiervan in te lichten die 
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over de te treffen maatregelen oordeelt. Eventueel omvatten deze maatregelen de wijziging of de 

ontbinding van de overeenkomst. De fabrikant verbindt zich ertoe om zijn productie, zijn 

controlemethodes, zijn technisch dossier aan de laatste geldende normen alsmede aan de laatste 

uitgave van de regelgeving van OCBS aan te passen. Deze documenten worden in de bijlagen van het 

kwaliteitshandboek van OCBS gerefereerd en op de website van de certificatie-instantie overgenomen. 

OCBS stelt zijn leden per E-mail in kennis van elke regelingswijziging en, eventueel, geeft de duur van 

de overgangsperiode aan. 

3 ARTIKEL 3 

Betonstaal dat aan de gebruikers-verbruikers en aan andere VERDELERS VAN BENORPRODUCTEN 

geleverd wordt, of aan hen die een aanvraag daartoe ingediend hebben, dienen vergezeld te zijn van 

met stijgende volgnummers voorziene leveringslijsten die uitsluitend voor die BENOR producten 

voorbehouden zijn. 

 

Op deze leveringslijsten is het letterwoord BENOR vermeld met, in het rechtervak, het 

inschrijvingsnummer van de VERDELER - BEWERKER VAN BENORPRODUCTEN. 

 

 

NBN A 24-301 

 

De producten die bestemd zijn voor een stockhouder, die geen aanvraag tot erkenning ingediend heeft, 

mogen in geen geval vergezeld zijn van een BENOR-leveringslijst, noch van om het even welk ander 

document waarin BENOR vermeld wordt. 

4 ARTIKEL 4 

De bedragen van de gebruiksrechten van het merk zijn het voorwerp van het tarief 547 hierbijgevoegd. 

De bedragen moeten worden gestort binnen 30 dagen vanaf het opmaken van de facturen. 

 

Het gebruiksrecht is onderworpen aan de toepassing van de B.T.W. 

 

Zo de betaling niet binnen de voorziene termijn plaatsvindt, zal de invordering van de verschuldigde 

sommen, verhoogd met de onkosten en een boete van 2 % per maand vertraging, geschieden langs 

wettelijke weg. 

 

 

633 
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5 OPGEMAAKT IN TWEE EXEMPLAREN 

TE BRUSSEL, maandag 10 mei 2021 

 

Voor de VERDELER - BEWERKER VAN BENORPRODUCTEN        Voor het SECTORORGANISME 

 

 

De……………………………..                                                                                            

Jacques DEFOURNY 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

(Naam en functie van de ondertekenaar melden) 

6 BIJLAGEN 

• Reglement op het gebruik en het toezicht op het gebruik van het BENOR-merk; 

• Algemeen reglement voor het beheer van het BENOR-merk; 

• Toepassingsreglement van het BENOR-merk in de sector van de staalproducten voor gewapend 
beton - Controlemodaliteiten toepasselijk op de "Gebruikers van het Merk" - Buig- en vlechtcentrales 
(document nr. 500); 

• Bijzonder reglement voor gebruik en controle van het BENOR-Merk in de sector van de productie, 
verdeling en bewerking van warmgewalste staalproducten en koudvervormd staal voor gewapend 
beton (met inbegrip van gelaste wapeningsnette, tralieliggers en vlakke panelen) (document nr. 
279); 

• Tarief van de honoraria bij de controles (document nr. 547). 
 



LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK 
 The validity of the present certificate is confirmed if visible on the OCAB-OCBS website 

F –VLECHTERS-VERDELERS 
____________________________________________________________ 
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Erkende Vlechter-Verdeler: GP WAPENING BV (gegevens van 

20210510) 

Immatriculatie nummer: 633 
 

Agrobaan 4a 
NL - 5813EB YSSELSTEYN 
 

Phone         +31 (478) 75 94 46 
Email          p.dehaart@gpwapening.nl 

 
 

 

 

Basismateriaal: 

 

BEWERKINGEN (met dmin - dmax in mm) 

A 
Plooien, Knippen 

B 
Rechten (*) 

C 
Gevlochten 
wapening of 

wapeningskorven 
met puntlassen 

GEWALST (PTV 302) 
 BE 500 S 20 - 40 - 20 - 40 

WARMGEWALST-GEREKT (PTV 302) 
BE 500 TS - - - 

GETROKKEN (PTV 302) 

BE 500 ES 8 – 12,16 8 – 12,16 8 – 12,16 

GETROKKEN (PTV 302) 

BE 500 RS - - - 

GETROKKEN (PTV 303) 
DE 500 BS 6 6 6 

NETTEN of VLAKKE PANELEN 

(PTV304 of PTV 308) BE 500 S 
- 

 

- 

NETTEN of VLAKKE PANELEN 

(PTV304 of PTV 308) BE 500 TS 
- - 

NETTEN of VLAKKE PANELEN 

(PTV304 of PTV 308) BE 500 ES 
- - 

NETTEN of VLAKKE PANELEN 

(PTV304 of PTV 308) BE 500 RS 
- - 

NETTEN of VLAKKE PANELEN 

(PTV304 of PTV 308) DE 500 BS 
-  6 - 12 

(*) Machinaal rechten van op rol geleverde draad 

  

Verkoopsorganisme: Bij de maatschappelijke zetel  
  


