
Waarom kiezen 
voor een HortiQ 
certifi caat?
Innovaties op het gebied van energie, warmteopslag, 

robotica en klimaattechnologie gaan razendsnel. Dit 

plus de hoge investeringen maken een transparanter 

kwaliteitssysteem onmisbaar. Investeerders in een nieuwe 

kas of installatie moeten ervan verzekerd zijn dat deze 

volgens objectieve normen zijn ontworpen en gebouwd. 

HortiQ geeft deze garantie. 

Heldere procedures en criteria zijn vastgelegd en deze 

worden door HortiQ gecertifi ceerde bedrijven gevolgd 

tijdens de bouw en installatie van de kas. 

“Het HortiQ certifi caat 
geeft zekerheid”
Door vooraf het bouwproces te doorlopen en tot 

overeenstemming te komen over de mogelijke 

preventiemaatregelen biedt het werken met een HortiQ-

gecertifi ceerde kassenbouwer meerwaarde. Wat resulteert 

in meer zekerheid, minder kans op vertragingsschade 

(teeltvertraging) en besparing op operationele kosten. 
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Partners
Het HortiQ kwaliteitssysteem wordt ondersteund door belangrijke 

partijen in de markt, zoals:

f Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit

f AVAG - Brancheorganisatie van de Nederlandse kassenbouw- 

en installatiesector

f Interpolis / Hagelunie

f O.V.T.O. - Organisatie van Tuinbowadviseurs en Onderzoekers

f Rabobank

f ABN AMRO

Alongside knowledge institutes such as TNO and companies in the 

greenhouse industry, these partners have actively contributed to the 

development of the HortiQ quality system.
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2 beoordelings 
richtlijnen
HortiQ – Process & Product  

(BRL 8000)

Het certificaat Process & Product (BRL 8000) 

waarborgt de kwaliteit van zowel het proces als 

van het geleverde product. Er zijn drie aparte 

kwaliteitsrichtlijnen: voor het ontwerp en de 

bouw van kasconstructies, van kasverwarming 

en van watertechnische installaties.

HortiQ – Quality System

(BRL 8001)

Het certificaat Quality System (BRL 8001) 

waarborgt het algemene kwaliteitsbeleid van 

het bedrijf. Het keurmerk is voor bedrijven 

die installaties, systemen en diensten aan de 

glastuinbouwsector leveren voor transport, 

CO2, regel-, warmte- en watertechniek.

Wordt een kas bouwen door een HortiQ 
gecertificeerd bedrijf, dan bent u er zeker van dat:

 f De kas presteert qua constructie, lichtniveau, 

energieverbruik en watervoorziening conform de 

afgesproken criteria

 f Het ontwerpproces en de realisatie van de kas en 

installaties zijn inzichtelijk

 f Er zijn controleerbare normen waaraan de kas en de 

installaties moeten voldoen

 f Er zijn heldere procedures afgesproken zijn waarmee 

gewerkt wordt. 

Wat is HortiQ?
Met een kas of installatie met een HortiQ certificaat bent u 

verzekerd van hoge kwaliteit. Het HortiQ certificaat is een erkende 

kwaliteitsnorm van een onafhankelijke organisatie.  

 

Het certificaat levert bewijs van vakmanschap en geeft de garantie 

dat het bedrijf volgens heldere procedures en criteria werkt bij het 

ontwerpproces en bij de bouw van de hightech kas of installatie. 

Transparante  
kwaliteit
Nederlandse kassenbouwbedrijven, installateurs en andere 

toeleveranciers hebben een hoge kwaliteitsstandaard en werken 

continue aan innovaties op het gebied van kwaliteit, productiviteit 

en efficiency. Dit levert kassen en productiesystemen op van 

topkwaliteit, waar wereldwijd veel vraag naar is. 

De glastuinbouw, maakt wereldwijd grote ontwikkelsprongen, 

zowel in schaalgrootte als in complexiteit van de installaties. 

Ontwikkelingen op het gebied van energie, warmteopslag, 

robotica en klimaattechnologie, maken een meer transparant 

kwaliteitssysteem noodzakelijk. HortiQ geeft de garantie dat 

een nieuwe kas en installatie volgens objectieve normen zijn 

ontworpen en gebouwd. 

Onafhankelijk 
kwaliteitssysteem
Het kwaliteitssysteem van HortiQ is bedoeld voor 

kassenbouwbedrijven, installateurs of andere toeleveranciers 

binnen de tuinbouwsector. Het is opgezet in samenwerking 

met ervaren en deskundige partners. Kennis van de techniek 

is ingebracht door kennisinstellingen, adviesbureaus, 

verzekeraars en uiteraard bedrijven uit de sector. Samen met het 

kennisinstituut ISSO zijn de kwaliteitsrichtlijnen opgesteld.

Gecertificeerde bedrijven zijn beoordeeld door een 

onafhankelijke certificerende instelling op basis van officiële 

beoordelingsrichtlijnen (BRL). Het HortiQ certificaat wordt 

uitsluitend verstrekt op basis van een positief oordeel van de 

certificerende instelling. Deze opzet garandeert de objectiviteit 

van het kwaliteitssysteem.

Het HortiQ certificaat is geldig voor een periode van drie jaar. 

Tijdens deze periode wordt de certificaathouder jaarlijks 

tussentijds beoordeeld door de onafhankelijke certificerende 

instelling.
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