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FABRIKANT EIGEN VERKLARING 

 

Naam producent: New Way Trading B.V. 

Postadres: Omloop 8  

Postcode, Plaats: 4671 HX Dinteloord 

Telefoon: +31 167 52 85 36 

Faxnummer: +31 167 52 85 37 

 

Productielocatie:   

Adres productielocatie: Quebecstraat 5 

Postcode, vestigingsplaats: 3197 KL Botlek Rt 

 

Kenmerk FEV:  013/1 NWT 

Naam product:  Yalibims 

Omschrijving van het product: Lichtgewicht aggregaat voor toepassing, op of in de bodem of 

oppervlaktewater, beton, wegenbouw, grondbouw en werken. 

Eventuele bijzondere voorwaarden voor het gebruik van het product: Geen. 

 
New Way Trading B.V. verklaart dat Yalibims: 

o bij voortduring voldoet aan de milieuhygiënische eigenschappen, zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit; 

o voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik van een fabrikant-–eigenverklaring overeenkomstig de eisen 

gesteld in paragraaf 3.5 van de Regeling bodemkwaliteit; 

o en is vervaardigd volgens de procedures en werkinstructies, zoals vastgelegd in het kwaliteitsysteem van 

New Way Trading BV.  

 

Voor de eerste afgifte van deze fabrikant-eigenverklaring heeft conform artikel 3.5.2 een toelatingsonderzoek 

plaatsgevonden door een daartoe erkende certificeringsinstelling. New Way Trading B.V. is verantwoordelijk voor het 

onderhouden van het kwaliteitssysteem op basis waarvan deze fabrikant-eigenverklaring wordt afgegeven. Hierop 

vindt geen verdere externe beoordeling plaats in het kader van certificatie.  

New Way Trading B.V. voert interne beoordelingen op het kwaliteitssysteem en de kwaliteit van het product uit om 

bij voortduring de kwaliteit van het productieproces en het product te garanderen. Inzage in het kwaliteitssysteem en 

uitgevoerde interne beoordelingen is beschikbaar op Omloop 8 te 4671 HX Dinteloord.  

Om de kwaliteit van het product aan te tonen, maakt New Way Trading BV voor Yalibims alleen gebruik van deze 

fabrikant-eigenverklaring. Voor Yalibims zijn geen andere milieuhygiënische verklaringen van toepassing.  

 

 
Handtekening bestuurder:  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   

 

 

Naam bestuurder producent: A.C. Broere. 
 (New Way Trading B.V.) 

 

Bijzondere voorwaarden  

De toepasser van dit product moet rekening houden met de volgende bijzondere voorwaarden voor toepassing van dit 

product: geen. 

 
Wenken voor de gebruiker 

Controleer of deze fabrikant–eigenverklaring conform het Besluit bodemkwaliteit is vermeld op de lijst van Bodem+ 

www.bodemplus.nl. of www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/fabrikant/lijst/ 

 

Indien u tot afkeuring van het product overgaat, neemt u dan contact op met New Way Trading B.V. te Dinteloord. 


