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Ansøgning om tilslutning

(Skemaet skal også anvendes ved ændring af tilslutning)
Inden udfyldelse bør omstående vejledning læses
Ansøger:

Firma:
Adresse:
Postnr/by:
CVR-nr.:

Kontaktperson:

Tlf:

Trekantmærke:

E-mail:

Juridiske enheder:

Omfattende følgende juridiske enheder (A/S, ApS)

Produktionssted:

Søger om tilslutning af produktionsstederne:

Ansøgning om tilslutning::

Tilslutningen skal omfatte følgende produktgrupper / kontrolgrundlag
Afløbsrør iht. DS/EN 1916
Afløbsrør iht. DS 2420-1
Brønde iht. DS/EN 1917
Brøndgods iht. DS 2420-2
Belægningssten iht. DS/EN 1338*
Fliser iht. DS/EN 1339*
Kantsten iht. DS/EN 1340*
Udstøbningsblokke iht. DS 15435
Byggesten, kategori II i henhold til DS/EN 771-3
Betontagsten iht. DS/EN 490
Overliggere iht. DS/EN 845-2
Andet
* Inkl. DS/INF 156 Vejledning

Ændring af tilslutning:

Følgende produktgrupper/kontrolgrundlag ønskes ophævet:
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Forventet produktionsstart
(dato)
Tilslutning ønskes fra
(dato):
Tidligere tilslutninger:

Produktet har tidligere været søgt tilsluttet
Produktionsstedet har tidligere søgt om tilslutning
Produktet har tidligere været tilsluttet
Produktionsstedet har andre produkter tilsluttet
Andet
Dokumentation kan fremsendes sammen med ansøgningen eller i passende tid før
optagelsesbesøget.

Vedlagt materiale:

Organisationsdiagram med tilhørende funktionsbeskrivelse
Dokumentation for produktionsstyringssystem (såfremt ”Kvalitetsmanual for
virksomhedens tilsluttet BVK ikke anvendes”)
Deklarationer 2)
Deklarationsoversigt2)
3 måneders resultater 2)
Resultat af typeprøvninger 2)
Yderligere oplysninger om produktet 2)

1

)
)

2

Såfremt ”Kvalitetsmanual for virksomheder tilsluttet BVK” anvendes, vedlægges erklæring herom.
Fremsendelse af materiale er frivillig men vil kunne fremme tilslutningsprocessen.

Virksomheden er indforstået med at følge de forpligtelser, der før, under og efter tilslutningen pålægges virksomheden ifølge BVK's bestemmelser for tilslutning.
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Vejledning

Ansøger

Ansøgeren vil efterfølgende blive angivet som indehaver af mærkningstilladelsen.
Såfremt ansvaret for overholdelse af nogle krav i større virksomheder er placeret på
hovedkontoret, bør hovedkontoret være ansøger.

Juridiske enheder

Her skal angives samtlige juridiske enheder, som tilslutningen skal omfatte, f.eks.
aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber eller personligt ejede selskaber,
samt deres CVR-nummer.

Produktionssted

Adressen på det eller de steder, hvor produktionen foregår, angives.
Produktionsstedet er ikke nødvendigvis sammenfaldende med ansøgerens adresse.

Ansøgning om tilslutning Det angives med et eller flere krydser, hvilke produkter og standarder der ønskes
tilsluttet i henhold til.
Ændring af tilslutning

Det angives, hvilke produkter og standarder, der ikke længere ønskes tilsluttet.

Tilslutning ønskes fra:

Anfør dato for, hvornår optagelsesbesøg ønskes afholdt (ved udvidelse af gældende
tilslutning, anføres eventuelt blot ”næste ordinære kontrolbesøg”, idet der så ikke vil
blive opkrævet gebyr, jf. bilag 4 Kontingenter, gebyrer og timepriser).

Tidligere
tilslutninger

Det skal oplyses, såfremt virksomheden tidligere har søgt tilslutning, har været tilsluttet eller er tilsluttet og ansøgningen således alene gælder en udvidelse af en gældende tilslutning.

Vedlagt materiale

Der skal som minimum vedlægges materiale svarende til de felter, der er krydset af
under omfang.
Et i forvejen afkrydset felt er ensbetydende med, at aktuelt materiale skal vedlægges
ved ønske om tilslutning af de nævnte produktgrupper.
Øvrige materialer kan frivilligt vedlægges.

Underskrift

Ansøgningen underskrives af en bemyndiget person.

