
 Metaal Bouw Borg
Het instrument voor kwaliteitsborging
Zekerheid en bouwkwaliteit efficiënt geborgd

Door de focus te hebben op dit soort bouwwerken en door de combinatie van praktische kennis en 
de toepassing van zo veel mogelijk toepasselijke branche kwaliteitsregelingen en certificatierege-
lingen is op basis van Metaal Bouw Borg de borger in staat met de as-built verklaring bij oplevering 
met een gerust hart af te geven. En zo nodig een vergelijkbare verklaring over de bouwkwaliteit te 
doen of eventuele additionele private eisen van de opdrachtgever te borgen.

Een samenwerking van Koninklijke Metaalunie, Nieman Groep en Nieman- 
Kettlitz Gevel- en Dakadvies. Dit initiatief richt zich op de borging van de bouw 
van (fabrieks)hallen met kleine kantoren onder de Wet Kwaliteitsborging 
voor de bouw in risicoklasse 1.



 Metaal Bouw Borg

Zoals bij elk borgingsinstrument is de risicoanalyse bij de start van een bouwproject bepalend 
voor de inrichting van het borgingsplan. Metaal Bouw Borg streeft er naar waar mogelijk het 
kwaliteitssysteem van de aannemer te gebruiken bij het uitvoeren van het borgingsplan. Hier-
bij wordt de focus gelegd op aantoonbare en verifieerbare kwaliteit en het 2 paar ogen principe. 
Hierdoor kan de onafhankelijke borging door de borger zelf plaatsvinden op de risicovolle meest 
kritische aspecten en wordt er geen dubbel werk gedaan en kan de kwaliteitsborging efficiënt 
worden uitgevoerd. De kennis van de borgers en de knowhow van de risico’s bij deze categorie 
bouwwerken verwerkt in het Metaal Bouw Borg instrument, garanderen een juiste beoordeling 
van het voldoen aan de wettelijke en mogelijk private eisen.

De beoordeling van goed en deugdelijk werk levert niet zelden discussies op tussen opdrachtgever 
en de aannemer. Ook hier biedt het Metaal Bouw Borg instrument uitkomst. De vele kwaliteits- 
regelingen op deelgebieden vormen in deze hier de norm daar waar zij uitspraken doen over dit 
soort (niet wettelijke) aspecten. 

Borgers die het Metaal Bouw Borg instrument gebruiken worden verplicht om zich bijscholen  
teneinde zich te voorzien van de juiste up-to-date kennis over de bouw van dit type bouwwerken. 
Het metaal Bouw Borg instrument is bij het instituut Bouw Kwaliteit aangemeld. Er worden in 2017 
diverse proefprojecten uitgevoerd om het Metaal Bouw Borg instrument in de praktijk te toetsen en 
naar aanleiding van de resultaten en ervaringen waar nodig bij te stellen en door te ontwikkelen.

Meer weten? 
Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd om het Metaal Bouw Borg instrument als borger te 
gaan toepassen neemt u dan vrijblijvend contact op met onderstaande contact personen.

• Metaal Unie | Peter van der Mars  | 06-65375100 | mars@metaalunie.nl
• Nieman Kettlitz Gevels- en Daken | Otto Kettlitz | 06-53202570 | o.kettlitz@gevelsendaken.nl
• Nieman kwaliteitsborging | Jan Pieter van Dalen | 06-55897792 | j.vandalen@nieman.nl


