
VERKLARING 
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blad 1 van 1 

Aanvrager Politie Zeeland-West Brabant 
Eindje de Rondte 10 
4416 es KRUININGEN 

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek 

fabrikaat 
type 
serienummer 
typegoedkeuringsnummer 
kalibratienummer 

Onderzoeksdatum 

Resultaat 

Herleidbaarheid 

Opmerking 

Dräger 
Alcotest 9510 
ARHA-0016 
T7802 
10 

Het onderzoek werd verricht op 4 juni 2019. 

Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften 
zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse". 

De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire 
en/of (inter)nationale standaarden. 

Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling 
of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor 
de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. 

De aangewezen instantie, 
NMi Ce 1 , 4 juni 2019 

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN. 
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NMi Certin B.V. 
Thijsseweg 11 
2629 JA Delft 
Nederland 
T +31 (0)88 636 2332 
keuringen@nmi.nl 
www.nmi.nl 

Dit document wordt verstrekt onder het Reproductie van het volledige document is toegestaan. 
voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid 
wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring 
geeft voor elke aansprakelijkheid jegens 
derden. ~ 

INSPfCTlt 
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AANVULLENDE 
VERKLARING 

nummer 2367309.00501.1A 
blad 1 van 1 

Aanvrager Politie Zeeland-West Brabant 
Eindje de Rondte 10 
4416 es KRUININGEN 

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille 
grens (beginnend bestuurder). 

fabrikaat 
type 
serienummer 
typegoedkeuringsnummer 
kalibratienummer 

Onderzoeksdatum 

Resultaat 

Herleidbaarheid 

Opmerking 

Dräger 
Alcotest 9510 
ARHA-0016 
T7802 
10 

Het onderzoek werd verricht op 4 juni 2019. 

Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een 
nominale concentratie van 100 µg/I aan de voorschriften zoals genoemd in 
artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse". 

De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire 
en/of (inter)nationale standaarden. 

Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling 
of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor 
de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. 

De aangewezen instantie, 
NMi Ce m. 4 juni 2019 

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN. 
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Dit document wordt verstrekt onder het Reproductie van het volledige document is toegestaan. 
voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid 
wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring 
geeft voor elke aansprakelijkheid jegens 
derden. ~ 

INSPtCm 
RvA 1122 


