
ProJump
t.a.v. de heer E. Herber
Rubberstraat 26
1411 AL NAARDEN

Kenmerklprojectlblz
28220 LO474 1

Postbus 45
27OO AA Zoetermeer
Groeneweg 2e
27LB AA Zoetermeer
tel. 079 - 363 70 00
fax 079 - 363 70 01
post@keurmerk. nl
www.keurmerk.nl

Keurmerkinstituut bv
KvK nr. 27172878
BTW nr.B07171347BOt

bfu

Zoetermeer, 16 juni 2016

Geachte heer Herber,

Het Keurmerkinstituut heeft speeltoestel "Beweeg tegel" en het erbij horende technische
constructiedossier beoordeeld aan de hand van vastgestelde keuringscriteria. Het toestel en het
technische constructiedossier voldoen aan de eisen gesteld in het Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen. Bijgaand ontvangt u het certificaat van goedkeuring. De dossierbeoordeling en het
keuringsrapport zijn al in uw bezit. Bij deze beschouwen we de opdracht als afgehandeld. Dit
besluit wordt conform onze wettelijke verplichting hiertoe meegedeeld aan de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Indien u het niet met deze beslissing eens bent kunt u op grond van art. 7:1van de Algemene wet
bestuursrecht bezwaar indienen. De termijn voor indiening bedraagt zes weken vanaf de dag na
dagtekening van het besluit. Het schriftelijke bezwaar kunt u indienen bij:
Keu rmerkinstituut
Postbus 45
27OO AA Zoetermeer

Het bezwaar moet voorzien zijn van een handtekening, naam en adres van de indiener, een
dagtekening, de bezwaargronden, het projectnummer en datum van het besluit. Heeft u nog
vragen of opmerkingen of wenst u een nieuwe of vervolgopdracht in te dienen dan kunt u contact
met ons opnemen.

Met vriendelijke g roeten,
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Jeroen Bos

Bijlage: certificaat



Certifi c0at
KEU RM ERKINSTITUUT

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Certificaat van goedkeuring afgegeven door Keurmerkinstituut (aangewezen
bij ministeriële beschikking van B juni 2004, VGB/P&L 2478562),

Certificaat nr,:

Dossier nr.:

Betreft:

Aand u id ingen:

Eigenaar/houder:

Soort toestel:

Fabrikant:

Jaar van fabricage:

Leverancier:

Jaar van leverantie:

Datum keuring:

136196

14474

Beweeg tegel

ProJump
Rubberstraat 26
1411 AL Naarden

Serie / Enkel: S

Gekleurde tegel met beeld- en geluidseffecten

ProJump, Naarden

20 16

ProJump, Naarden

2016

16 juni 2016
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Keurmerkinstituut, Groeneweg 2 te Zoetermeer, verklaart dat het bovenvermelde toestel
voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen (Staatsblad 474, 27 september 1996).
Beoordelingscriteria NEN-EN LL7 6-1:2008.
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