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CE en DoP verklaring CE sticker  

Op de CE-markering kunnen de prestaties vermeld worden van de in de hEN (geharmoniseerde Europese 
Norm) genoemde essentiële karakteristieken voor het product. Voor ramen en deuren zijn deze als volgt: 

 Weerstand tegen externe brand 
 Reactie op brand  

o Brandwerendheid (E + EI) 
o Rookwerendheid 
o Zelfsluitend 

 Waterdichtheid 
 Gevaarlijke stoffen 
 Windbestendigheid 
 Weerstand tegen sneeuw en permanente belasting 
 Stootvastheid 
 Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen 
 Hoogte 
 Ontgrendelbaarheid 
 Geluidprestatie 
 Warmteoverdracht 
 Stralingseigenschappen 
 Luchtdoorlatendheid 

 
Voor vliesgevels zijn de essentiële karakteristieken grotendeels gelijk. Hiervoor wordt echter verwezen naar 
bijlage ZA van EN 13830. 

Afhankelijk van het project waarin de gevel wordt toegepast kan het zijn dat niet alle essentiële 
karakteristieken verklaard hoeven te worden. Zo zijn de brand gerelateerde karakteristieken niet altijd van 
toepassing. In dat geval hoeft een karakteristiek niet op de CE-markering vermeld te worden. (NPD) 

De CE-markering die bij een product moet worden meegeleverd dient in elk geval de volgende gegevens te 
bevatten: 

1. CE-afbeelding 
2. Laatste twee cijfers van het jaar waarin het werd aangebracht 
3. Naam en contactgegevens van de fabrikant 
4. Unieke identificatiecode voor het producttype 
5. Referentie naar de bijbehorende DoP (DoP-nummer) 
6. Verwijzing naar de betreffende geharmoniseerde norm (hEN)  
7. Beoogde toepassing(en) volgens hEN 
8. Dezelfde prestaties voor de essentiële eigenschap(pen) als opgegeven in de DoP (Opmerking: NPD’s 

uit DoP kunnen op de CE-markering weggelaten worden) 
9. Naam en ID-nummer van de betreffende Notified Body, indien van toepassing. 
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Prestatieverklaring 

Nr. 2021 versie XX  
Aluminium en Kunststof Deuren & Ramen 

AKULUX / Lindtsedijk 60, 3336 LE Zwijndrecht. 
Essentiële eigenschappen Prestatie AVCP NEN-EN 

Waterdichtheid 
Niet afgeschermd 

 
6A 

Systeem3 
Aangemelde instanties 
hebben de bepaling van het 
producttype uitgevoerd op 
basis van typeonderzoek (op 
basis van bemonstering door 
de fabrikant), 
typeberekening, 
getabelleerde waarden of 
beschrijvende documentatie 
van het product en de 
onderzoek/calculatierapport 
volgens Systeem 3 
afgegeven. 

 
NEN-EN 

14351-1:2006 +A2:2016 

Gevaarlijke stoffen Niet van toepassing 
Weerstand tegen windbelasting 

 
5B 

 
Stootvastheid 

Valhoogte 
NPD 

 
Belastbaarheid van 
veiligheidsvoorzieningen 

NPD 

Hoogte deur nieuwbouw Hoogte deur (2300mm) 
Inbraakwerendheid (WK 2) 
Bedieningskrachten NPD 
Geluidsprestatie 20 dB 
Warmteoverdracht 1,65 (W/m2K) 
Stralingseigenschappen 

- Zonnefactor (g) 
- Lichtoverdracht (τv) 

 
NPD 

Luchtdoorlatendheid 4 
De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. 
Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van AKULUX / Lindtsedijk 60, 3336 LE Zwijndrecht. 
Voor en namens de fabrikant ondertekend door: 

Naam en functie Plaats en datum van afgifte Handtekening 
yyyyy 

Directeur 
Zwijndrecht 2021-xx-xx mmmmjjjj 
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Naast het feit dat een product vergezeld moet worden van een CE-markering dient de gevelbouwer een 
prestatieverklaring (DoP) af te geven aan de afnemer van het product. Hiermee neemt de fabrikant de 
verantwoordelijkheid voor de opgegeven prestaties. Dit document wordt opgesteld wanneer het product op 
de markt wordt gebracht, in de (voer)taal van de lidstaat waar het product op de markt zou moeten 
verschijnen. 

Op deze DoP dient voor alle essentiële karakteristieken vermeld te worden wat de prestatie is. Indien de 
prestatie niet bekend is kan volstaan worden met de vermelding van “npd” wat staat voor “no performance 
determined”. 

De DoP-verklaring dient in elk geval de volgende gegevens te bevatten: 

1. DoP-nummer; 
2. Referentie naar het producttype; 
3. Naam en contactgegevens van de fabrikant; 
4. Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) (zie betreffende 

geharmoniseerde Europese norm (Eng. afkorting: hEN); 
5. Verwijzing naar de betreffende geharmoniseerde norm d.d.; 
6. Beoogde toepassing(en) volgens hEN; 
7. Voor de beoogde toepassing(en), een lijst van alle essentiële eigenschappen:  

o Prestatie (niveau / klasse / beschrijving) van tenminste één essentiële eigenschap; 
o Essentiële eigenschappen zonder opgegeven prestatie, aangegeven door "NPD" (No 

Performance Determined: geen prestatie vastgesteld); 
o Naam en ID-nummer van de betreffende Notified Body, indien van toepassing. 

8. Verklaring van verantwoordelijkheid en ondertekening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld DoP verklaring CE label  blad 4  
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CE en DoP verklaring CE sticker 

Prestatieverklaring 
(DoP Declaration of Performance}     

Project nr. xxxxxx    
                   Lindtsedijk 60, 3336 LE Zwijndrecht datumxxxxx 
                        www.akulux.nl jaarxxxxx 
 
 

DoP Declaration of Performance 
NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 

AVPC 3 
Merk 
 

Water- 
dichtheid 

Gevaar
-lijke 
stoffen 

Weerstand 
tegen  
Wind 
belasting 

Stoot- 
vast- 
heid 
Val- 
hoogte 

Belasbaar
-heid 
veiligheid 
voorzie- 
ningen 

Hoogte 
Deur in  
mm 

Ontgren- 
deling 

Bedien- 
krachten 

Geluids- 
prestaties 

Warmte- 
overdracht 
(W/m2K) 

Straling 
eigenschappen 
- Zonnefactor (g) 
-Lichtover- 
 dracht (τv) 
 

Lucht- 
door- 
latendheid 

x 4A nvt 5B NPD NPD 2300 NPD NPD 58 dB 1,65 NPD 4 
x 4A nvt 5B NPD NPD NPD NPD NPD NPD 1,65 NPD 4 
x 6A nvt 5B NPD NPD NPD NPD NPD NPD 1,65 NPD 4 
x 6A nvt 5B NPD NPD NPD NPD NPD NPD 1,65 NPD 4 
             
             
             
             

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. 
Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van AKULUX / Lindtsedijk 60, 3336 LE Zwijndrecht.Voor en namens de fabrikant ondertekend door: 

Naam en functie Plaats en datum van afgifte Handtekening 
yyyyyy 

Directeur 

Zwijndrecht xx-xx-2021 mmmmjjj 

 

 

 

 

CE sticker 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AKULUX  
Lindtsedijk 60 

  3336 LE Zwijndrecht  
NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 www.akulux.nl 

 


