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TÜVRheinland:Best in tests

Je komt het TÜVRheinland keurmerk tegen op bloeddrukmeters, detectiesystemen, transformers en
zonnepanelen, maar ook op haardrogers, tegelsnijders, koffiemachines, liften, auto’s en mega-grote to-
renkranen.Wereldwijd dragen meer dan 110.000 verschillende producten het TÜVRheinland keurmerk
en het wordt door producenten dan ook als het ‘meest gewilde’ certificaat beschouwd.

TÜV Rheinland Nederland (Electronic Products

and Services/EPS), gevestigd in Leek, is een

onafhankelijk en internationaal erkend geac-

crediteerd testlaboratorium dat zich toelegt op

het onafhankelijk beoordelen van bedrijven,

processen, en bedrijfsmiddelen. De beoorde-

lingen lopen uiteen van kwaliteitsmanagement

en veiligheid tot actuele onderwerpen, als

duurzaamheid, het milieu en maatschappelijk

verantwoord ondernemen.

Participeren

Patrick Booman, account manager TÜV Rhein-

land Leek: �Wij adviseren een ondernemer om

TÜV Rheinland al in een vroeg stadium bij de

ontwikkeling van een product te betrekken.

Het gevoel van een researcher zegt vaak dat het

nieuwe ontwerp een succes kan worden, maar

het is jammer als de wettelijk gestelde techni-

sche eisen waaraan het product moet voldoen

niet of onvoldoende in het concept zijn mee-

genomen. Hoe eerder we participeren in het

ontwerp, hoe beter. We kunnen het prototype

dan testen, wat altijd beter is dan wanneer de

productie al is gestart. Met het keurmerk van

TÜV Rheinland weet de opdrachtgever zeker

dat het product voldoet aan de gestelde eisen.�

Productwildernis

Veel producten lijken op elkaar en vaak weet

de eindconsument niet welke hij moet kiezen.

Wie kan als leek in een apparaat kijken om

de kwaliteit ervan te bepalen? �Het TÜV

Rheinland keurmerk biedt consumenten

een betrouwbare richtlijn in de wereldwijde

�productwildernis�. Het geeft ze de garantie

dat het product met betrekking tot kwaliteit,

milieu, veiligheid en duurzaamheid uitvoerig

is getest.�
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TÜV Rheinland Nederland is onderdeel van

de TÜV NORD Group, een wereldwijd ope-

rerend netwerk met 500 locatie�s in ruim 61

landen, met ruim 17.000 deskundige mede-

werkers. Begin 2012 opende TÜV Rheinland

Nederland in Leek een nieuw testlaborato-

rium, dat gespecialiseerd is in het testen en

de certificeren van elektrische, elektroni-

sche en telecommunicatie producten.


