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Projectgegevens  

Versie BRL:  

Projectnaam:  

Registratienummer oplevercertificaat:  

  

Datum registratie oplevercertificaat:  

Datum behalen ontwerpcertificaat (indien van toepassing):  

Datum ingebruikname:  

Verwachte datum behalen oplevercertificaat:  

(Openbare) bronnen ingebruikname:  

  

Opdrachtgever:  

Expert(s):  

Assessor:  
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Aanvraag voor uitstel oplevercertificaat 

Bij dezen vragen wij voor het bovenstaande project zes maanden uitstel aan op het behalen van het 

oplevercertificaat. Conform de des betreffende beoordelingsrichtlijn kan een oplevercertificaat maximaal twaalf 

maanden na feitelijke ingebruikname worden behaald. Door onderstaande gemotiveerde redenen wil het project 

aanspraak maken op uitstel. 

 

Reden voor aanvraag uitstel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BREEAM-NL Instructie 119 

Aanvraag voor uitstel deadline oplevercertificaat 

Versie 2.0, 2022 

 

IN 119 - Aanvraag voor uitstel deadline oplevercertificaat 2022 | Pagina 4 van 4   

Voorwaarden 

• Enkel de opdrachtgever kan deze aanvraag tot uitstel indienen bij DGBC en is contactpersoon voor dit 

traject. 

• De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bewaken van deadlines. DGBC stuurt geen herinneringen. 

• Het oplevercertificaat moet geregistreerd zijn bij DGBC en registratiekosten moeten betaald zijn. 

• De opdrachtgever informeert betrokken expert(s) en de beoogd assessor voor het oplevercertificaat over 

deze aanvraag tot uitstel. 

• Deze aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de aanvraag is gedaan alvorens de standaard 

termijn van twaalf maanden is verlopen. 

• De datum van ingebruikname moet voldoende gemotiveerd en onderbouwd worden. 

• Er kan maximaal tweemaal zes maanden uitstel worden verleend. 

• DGBC behoudt zich het recht voor navraag te doen en bronnen te onderzoeken. 

• Bij indiening van het assessment door de assessor zal als eerste door de QA de geldigheid van het uitstel 

gecontroleerd worden alvorens een project in behandeling te nemen. 

• Indien alsnog tijdens de QA onjuistheden worden gevonden in de stukken met betrekking tot de 

ingebruikname wordt de assessor hierop aangesproken. 

• In geval van een vermoeden van fraude wordt de QA gestaakt en kan er geen certificaat meer worden 

behaald. 

• Bij discussie geldt de klachten- en beroepsprocedure. 

• De opdrachtgever is zich ervan bewust dat het niet voldoen aan deze voorwaarden en deadline kan leiden 

tot het niet behalen van een oplevercertificaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening opdrachtgever 
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