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BCRG
BCRG en Bouwbesluit

Tof dat u meer wilt weten over het BCRG en hun Kwaliteitsverklaringen.
In dit document beantwoorden we al uw vragen omtrent het BCRG.
Komt u er daarna nog niet aan uit? Of heeft u nog vragen? Geen
probleem! Neem dan gerust contact met ons op en onze technische
adviseurs helpen u graag verder.

Over de BCRG
Kwaliteitsverklaring

DUOFOR | SMART BUILDING

In Nederland dienen alle gebouwen te voldoen aan bepaalde
prestaties op het gebied van energiezuinigheid. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. De
minimale prestaties van de warmteweerstand per bouwdeel zijn
vastgelegd in het Bouwbesluit.

Een erkende BCRG Kwaliteitsverklaring is een veelgebruikte en
eenvoudige manier om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan
de vastgestelde eisen.
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Een BCRG 
Kwaliteitsverklaring
Een Kwaliteitsverklaring. Wat is dat precies?

Het Bureau CRG (Bureau Controle en
Registratie Gelijkwaardigheid) houdt een
databank bij met Gelijkwaardigheids- en
Kwaliteitsverklaringen. Het BCRG is een
onafhankelijke partij die de claim van een
fabrikant op het gebied van energieprestatie
van een systeem of product daadwerkelijk
klopt.

Kosteloos
downloaden

Bij het BCRG zijn experts actief met kennis op
verschillende gebieden. Ze werken
onafhankelijk en hebben geen binding met
de leveranciers en fabrikanten. Dit om de
betrouwbaarheid van de claims te
waarborgen.

Al deze verklaringen zijn openbaar en
kunnen door iedereen kosteloos worden
gedownload. 

Onafhankelijke
partij
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Waarom een BCRG
Kwaliteitsverklaring

Objectief getoetste informatie over de energieprestatie van systemen
en producten is enorm belangrijk voor verschillende partijen. Denk
hierbij aan gemeenteambtenaren, vastgoedeigenaren,
energieprestatie adviseurs e.d. Met deze verklaringen kunnen de
Energieprestaties (BENG) voor nieuwe of bestaande gebouwen
(Energielabel) berekend worden. Doordat de verklaringen
onafhankelijk zijn beoordeeld, hecht men hier veel waarde aan.

In de BCRG databank zijn verschillende systemen en producten op
een plek uniform en vergelijkbaar samengebracht. Voor de
gebruikers is het erg handig dat alle informatie op één plek te vinden
is. Dit maakt adviseren en controleren een stuk makkelijker.

Denk bijvoorbeeld aan vastgoedeigenaren die de energieprestatie
van hun gebouw(en) willen verbeteren. Op deze manier kunnen ze
eenvoudig controleren welke producten het beste bijdragen aan een
verbetering hiervan.
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Het belang van een BCRG Kwaliteitsverklaring
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Product Duofor Code

SuperQuilt platte en hellende daken 20220196GK

SuperQuilt en Airtec in rieten daken 20220194GK

SuperQuilt vloer 20220125GK

Combifor FLEX semi-droog 20210626GK

Combifor FLEX droog 20210625GK

Combifor FIX droog, nat en semi-droog 20210442GK

BCRG 
Kwaliteitsverklaringen

Wij vinden het erg belangrijk dat onze klanten kunnen vertrouwen op onze producten en
systemen zoals wij die beschrijven. Daarom zijn verschillende producten van ons
opgenomen in het BCRG-register. Deze kunt u downloaden.

In de tabel vindt u de verschillende
producten van Duofor die uitvoerig zijn
getest op hun energieprestatie en zijn
voorzien van een BCRG
Kwaliteitsverklaring.

Download eenvoudig via de website van
het BCRG:
https://bcrg.nl/nl/verklaringenregister/?
guidelines%5B0%5D=11&ordering=-
created_at&search=duofor&page=1

Op de producten van Duofor



Meer weten? Neem gerust
contact met ons op.

www.duofor.eu

verkoop@duofor.nl

0162 - 31 41 66


